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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 

VERGADERING VAN 27 OKTOBER 2022 
__________ 

 

De vergadering wordt geopend te 14 uur. 
 

Mevrouw de Gouverneur en de heer Provinciegriffier zijn aanwezig. 
 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 
 

  ANCIAUX Koen 

  BAKELANTS Ann 

  BOONEN Nicole 

  CALUWÉ Ludwig 

  CLAESSEN Jan 

  COLSON Mireille 

  COTTENIE Christ'l 

  CUYLAERTS Nathalie 

  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 

  STEVENS Lili 

  TALHAOUI Fauzaya 

  VALKENIERS Bruno 

  VAN DIENDEREN Ilse 

  VAN HAUTEGHEM Marleen 

  VAN OLMEN Mien 

  VANDENDRIESSCHE Diederik 

  VERHAERT Inga 

  VERHAEVEN Eddy 

  VRANCKEN Isabelle 

  WECKHUYSEN Wendy 

 

Verontschuldigd: 
 

  DANEELS Tobias 

  SCHOOFS Louis 

  SOHIER Rudy 

  VAN GORP Valery 

  VAN RANSBEECK Brend 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie en Organisatie 

 

 

      

      

De leden van de provincieraad 

      

      

 

  

 datum 11 oktober 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 27 oktober 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. 

 

 

 

  

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

T 03 240 50 11 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 27 OKTOBER 2022 
Agenda 

 
OPENBARE VERGADERING 

 
0. Provinciale overheid 

 

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

1/1 PRUP “Groengebied Terhagen - Boom”. Rumst en Boom. Voorlopige 

vaststelling. Goedkeuring. 

 

1/2 PRUP "Electrabelsite te Schelle en Niel". Aanvullende dienst en indexering. 

Goedkeuring. 

 

1/3 Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Voorlopige vaststelling. 

Goedkeuring. 

 

1/4 Gebiedsgericht Beleid. Budget 2022. Toegestane subsidie. Subsidie aan 

Boerennatuur Vlaanderen vzw ikv procesregie ‘Boeren op peil in Oud-

Turnhout en Arendonk’. Goedkeuring. 

 

1/5 Gebiedsgericht Beleid. Budget 2022. Toegestane subsidie. Subsidie aan 

Boerennatuur Vlaanderen vzw ikv procesregie ‘Bodem~Water’. Goedkeuring. 

 

1/6 Gebiedsgericht Beleid – Budget 2022. Machtigingskrediet 66400000/0610 - 

Toegestane investeringssubsidies/Gebiedsontwikkeling. Subsidie aan 

Boerennatuur Vlaanderen vzw. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

 

1/7 Erediensten. Erkenningsaanvragen lokale geloofsgemeenschappen volgens 

de verkorte procedure. Adviezen vanwege de deputatie. Kennisname. 

 

1/8 Erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen. 

Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening. 

Begrotingswijziging Nr. 1 van 2022. Negatief advies. Goedkeuring. 
 

1/9 Erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen. 

Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening. Begroting 

2023. Negatief advies. Goedkeuring. 
 

1/10 Erratum. Flankerend Onderwijsbeleid. Subsidie aan VBJK vzw voor 2022 in 

functie van de ondersteuning van het project TRAMPOLINE. Goedkeuring. 
 

1/11 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Aanpassing meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 
 

1/12 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2022). Goedkeuring. 
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1/13 Autoluwe fietsroute Herentals. Turnhout. Aanbestedingsdossier niet-

vergunningsplichtige werken. Plaatsen opdracht, plaatsingswijze en bestek. 

Goedkeuring. 

 

1/14 Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier, segment 5. Brug en tunnelcomplex in Lier. 

Meerkosten. 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. Subsidiering van het provinciaal arbeidsmarktbeleid. 

Goedkeuring. 
 

2/3 Provinciale initiatieven. Administratieve wijzigingen aan de 

subsidiereglementen Inclusieve economie en Speerpuntsector Zorg. 

Goedkeuring. 
 

2/4 Reglementssubsidie: subsidies voor plattelandsontwikkeling in het 

verstedelijkt plattelandsgebied. Goedkeuring. 
 

2/5 Nieuw Programma Document PlattelandsOntwikkeling: PDPO IV: 

volgend en vernieuwd LEADER-programma ikv het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Goedkeuring. 
 

2/6 Sociale huisvestingsmaatschappijen. Wijziging provinciale 

vertegenwoordiging in Goed Wonen Rupelstreek. Goedkeuring. 
 

2/7 APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Aanpassing 

meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 
 

2/8 APB Kamp C. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022). 

Goedkeuring. 
 

2/9 APB Hooibeekhoeve. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2022). Goedkeuring. 
 

2/10 APB DocAtlas. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022). 

Goedkeuring. 
 

2/11 APB Gouverneur Kinsbergen centrum. Aanpassing meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 
 

2/12 APB Havencentrum. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2022). Goedkeuring. 
 

2/13 EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij. Aanpassing meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2022). Kennisname. 
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3. Leefmilieu, financiën en logistiek 

 

3/1 Budget 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane 

subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. 

Goedkeuring. 
 

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

subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Uitstel rapportage. 

Goedkeuring. 
 

3/3 APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Aanpassing meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 
 

3/4 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022 - maand 

oktober). Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen bij de 

aanpassing van de kredieten. Aanpassing van de dotaties van de 

autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 

agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

 

3/5 Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. AvAnt, campus 

Rivierenhof. Bouwen van een fietsenstalling. Ontwerp. Goedkeuring. 
 

3/6 Provinciale overheidsopdrachten. Mol. Provinciaal domein Zilvermeer. 

Veilige oversteek Zilvermeerlaan. Ontwerp. Goedkeuring. 
 

3/7 Vastgoed. Geel. Technologiezone. Overdracht Cipalstraat aan de stad 

Geel. Goedkeuring. 
 

3/8 Vastgoed. Laakdal. Verkoop woning Geelsebaan 29. Goedkeuring. 
 

3/9 Vastgoed. Beerse. Laakbeek (A.9.05). Verlegging ter hoogte van de 

Tempelstraat en langs de Pastoriestraat. Intrekken van de besluiten 

van de provincieraden van 25 februari 2021, 23 september 2021 en 27 

januari 2022, en goedkeuring van de aankoop-, verkoop- en 

ruilbeloftes voor innemingen 1 tot en met 17. Goedkeuring. 
 

3/10 Vastgoed. Putte. Zuteweybeek (A.6.16.4). Verlegging ter hoogte van 

de Waversesteenweg 103. Grondruil. Goedkeuring. 
 

3/11 Vastgoed. Dessel. Voorste Neet (A.8.23) en Achterste Neet (A.8.24). 

Zandgroeve Donk. Regularisatie verlegging door Sibelco. Goedkeuring. 
 

3/12 Vastgoed. Dessel. Voorste Neet (A.8.23). Zandgroeve Pinken. 

Regularisatie verlegging door Sibelco. Goedkeuring. 
 

3/13 APB Campus Vesta. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2022). Goedkeuring. 
 

 

 

4. Vrije tijd, personeel en ICT 
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4/1 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Aanpassing 

meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 
 

4/2 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Aanpassing 

meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 

 

4/3 APB De Warande. Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 

2022). Goedkeuring. 
 

4/4 APB Toerisme Provincie Aantwerpen. Aanpassing meerjarenplan 2020 – 

2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 
 

4/5 EVAp Arboretum Kalmthout vzw. Aanpassing meerjarenplan 2020 – 

2025 (boekjaar 2022). Kennisname. 
 

4/6 EVAp Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. 

Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 2022). Kennisname. 
 

4/7 EVAp Stichting Kempens Landschap. Aanpassing meerjarenplan 2020 – 

2025 (boekjaar 2022). Kennisname. 
 

4/8 EVAp Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw. Aanpassing 

meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 2022). Kennisname. 
 

4/9 Provinciepersoneel. Instemming met een verwerkingsovereenkomst 

tussen het provinciebestuur van Antwerpen en OFP-S. Goedkeuring. 
 

4/10 Provinciale overheidsopdrachten. Deelname aan de overheidsopdracht 

geplaatst door Vlaanderen voor inhuring ICT-profielen. Goedkeuring. 
 

 

 

5. Moties 

 

 

6. Interpellaties 

 

1e bijkomende agenda 

6/1 Interpellatie in verband met week van het Bos, het plantseizoen is 

daar… Naar een buurtpark 2.0 rond het provinciehuis?, ingediend door 

Ilse Van Dienderen (Groen). 
 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 

 

7/1 Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro). Wijziging 

samenstelling. Goedkeuring. 
 

7/2 Overname aandelen UBCA vzw in UBIS NV en aanduiden bestuurders. 

Goedkeuring. 
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1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

PRUP “Groengebied Terhagen - Boom”. Rumst en Boom. Voorlopige 

vaststelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

“Art. 43 § 2, 10° van het provinciedecreet bepaalt de bevoegdheid van de 

provincieraad: beslissingen die de wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit 

uitdrukkelijk aan de provincieraad voorbehoudt. 

 

Meer specifiek bepaalt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: Artikel 2.2.15. 

VCRO: 

§ 1. De provincieraad stelt het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

voorlopig vast. 

 

2. Juridische context 

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad van 20 augustus 2009, meer bepaald de artikelen 2.2.12. tot 2.2.17 

betreffende de procedure voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan. 

 

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid gecoördineerd 

op 15 juni 2018 in een Waterwetboek meer bepaald het artikel 1.3.1.1. 

 

Het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 

(met wijzigingen), kortweg MER-decreet genoemd. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het 

geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 

effectbeoordelingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de 

nadere regels m.b.t. de vorm en inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de 

milieueffectrapportage over plannen en programma’s. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (en latere wijzigingen) tot 

vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot 
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aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de 

adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 

18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 

2018. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 (en latere wijzigingen) tot 

aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over 

voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de 

definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd 

bij het decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft, met 

volgende wijzigingen: 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 over de definitieve 

vaststelling van een eerste herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004 wat de bindende 

bepalingen betreft. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 over de definitieve 

vaststelling van een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 25 februari 2011 wat de bindende 

bepalingen betreft.) 

 

Het ministerieel besluit van 10 juli 2001 houdende de goedkeuring van het 

ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen, en het ministerieel besluit 

van 4 mei 2011 houdende de goedkeuring van een partiële herziening van het 

ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Historiek 

 

In zitting van 28 maart 2019 gaf de provincieraad goedkeuring aan het bestek 

en de lastvoorwaarden van de opdracht voor de opmaak van het PRUP 

“Groengebied Terhagen - Boom”. 

 

De startnota en de procesnota werden goedgekeurd door de deputatie in zitting 

van 3 juni 2021. 

 

Er werd een publieke raadpleging georganiseerd van 14 juni 2021 tot 12 

augustus 2021 en op 23 en 24 juni 2021 vond het participatiemoment plaats. 

 

In zitting van 9 december nam de deputatie kennis van de scopingnota en de 

procesnota versie 2. 
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Op 7 januari 2022 heeft de dienst MER geoordeeld dat er geen plan-MER moet 

opgesteld worden voor voorliggend PRUP. 

 

In zitting van 10 februari 2022 nam de deputatie nam kennis van de scopingnota 

versie 2 en de procesnota versie 3. 

 

In zitting van 14 april 2022 werd het voorontwerp PRUP goedgekeurd door de 

deputatie  

 

De plenaire vergadering werd georganiseerd op 13 juni 2022. 

 

Inhoud van het plan 

 

Het plangebied is voornamelijk gelegen in Rumst op de grens van Boom vlakbij 

de Schorre. 

 

 

Fig. 1: luchtfoto met aanduiding plancontour 

 

Het plangebied vormt een onderdeel van het historische klei-ontginningsgebied 

langs de Rupel. 

 

Dit planningsproces werd opgestart om de gewestplanbestemming ‘golfterrein’ te 

schrappen en om het gebruik als publiek toegankelijk gebied, met een groene 

bestemming en zacht recreatief medegebruik zoals wandelen, spelen, fietsen, 

rust- en natuurbeleving… duurzaam te verankeren. 
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Fig. 2: gewestplan met aanduiding plancontour 

 

Relatie RSPA 

In het kader van het RSPA valt het plangebied binnen de deelruimte Antwerpse 

Gordel. Dit vormt een niet-volledige cirkel om het centraal stedelijk gebied en 

volgt het patroon van de buitenste fortenring van Antwerpen. De gordel verbindt 

verschillende soorten natuurlijke, landschappelijke en open ruimte elementen, 

waarbij groene vingers doordringen in het bebouwd gebied. De Antwerpse gordel 

vormt een groenstructuur van grootstedelijk niveau verweven met de Antwerpse 

fragmenten en met een bijzondere functie voor het grootstedelijk 

gebied. 

 

Relatie kaderplan ‘kleinstedelijk gebied en ontginningsgebied Boom-Rumst’ 

Op 18 december 2014 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen het 

kaderplan 

‘Kleinstedelijk gebied en ontginningsgebied Boom-Rumst’ goedgekeurd. 

In dit kaderplan vormt de ontwikkeling van de kleiput een belangrijk aspect. 

Binnen het kaderplan wordt meermaals aangehaald dat de herwaardering van 

deze zone van strategisch belang is voor de versterking van de natuurwaarden 

(in samenhang met het natuurkerngebied), de woonkwaliteit, het recreatief 

aanbod en de landschapsbeleving. De enige mogelijkheid voor de realisatie van 

een aaneengesloten, forse natuurverbinding tussen het natuurkerngebied en de 

Rupel loopt doorheen deze zone. 
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Voorontwerp PRUP 

Het PRUP bevat 2 zones: 

 

A. Natuurgebied  

 

 

Fig. 3: grafisch plan PRUP Groengebied Terhagen - Boom 

 

Deze zone krijgt de gebiedsaanduiding: ‘natuur en reservaat’. 

De zone is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van 

de natuur, het natuurlijk milieu en bos. 

 

Volgende functies zijn toegelaten als ondergeschikte functie voor zover 

afgestemd op de hoofdbestemming en de ecologische draagkracht van de 

omgeving: recreatief medegebruik in de vorm van zachte, laag dynamische 

recreatie waaronder niet gemotoriseerd verkeer zoals wandelen, fietsen, 

mountainbike en ook spelen, rust- en natuurbeleving. 

 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor onder 

andere de instandhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, 

bos en van de landschapswaarden zijn toegelaten. 

Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet 

toegankelijk maken en uitrusten van het gebied voor recreatief medegebruik of 

natuureducatieve doelen is toegelaten. 

 

Er is geen verlichting toegelaten in het gebied, uitgezonderd voor de fietspaden 

aan de rand en het Keibrekerspad  (belangrijke verbinding Terhagen – Reet) 

waar men gebruik mag maken van alternatieve maatregelen zoals bv. zacht 

oplichtende passieve en actieve wegmarkeringen. 
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B. Zone voor lokale Recreatie 

 

Het gebied is bestemd voor dagrecreatie op lokaal niveau. Daarbij wordt gedacht 

aan de herlokalisatie van de bestaande visclub of een sportclub (incl. sanitaire 

voorzieningen, parkeergelegenheid etc.) met een beperkte behoefte aan 

gebouwen zoals petanque of kajakpolo. 

Gezien de ligging naast het natuurgebied is er een groenbuffer voorzien en 

worden bepaalde activiteiten die hinderlijk kunnen zijn, niet toegelaten. 

 

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming, 

inclusief parkeergelegenheid, gebouwen en constructies zijn toegelaten, voor 

zover ze qua schaal en ruimtelijke impact verenigbaar zijn met de omgeving. 

 

Enkel tijdelijke verlichting is toegelaten. 

 

C. Overduk 

 

De reservatiestrook van het gewestplan blijft ongewijzigd. 

In deze reservatiestrook kunnen perken worden gesteld aan handelingen en 

werken ten einde ruimte te reserveren voor werken van openbaar nut of om 

deze werken te beschermen of in stand te houden. 

 

In de algemene bepalingen worden voorschriften opgenomen voor onder andere 

werfinrichting, reliëfwijzigingen en infrastructuurwerken voor sanering, natuur-

en bosontwikkeling en recreatief medegebruik. 

 

Toetsing van het plan aan de juridische bepalingen 

 

De planopties van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Groengebied 

Terhagen - Boom” beantwoorden aan de principes van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen; 

 

De inhoud van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Groengebied Terhagen 

- Boom” is in overeenstemming  met het richtinggevend en het bindend gedeelte 

van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie Antwerpen; 

 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kadert in het Ruimtelijk structuurplan 

provincie Antwerpen. 

De bindende bepaling nr. 42 stelt dat de provincie in uitvoeringsplannen de 

kleinstedelijke gebieden moet afbakenen. Het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk 

gebied Boom-Rumst’ werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 

28 november 2018. Het plangebied ligt binnen het kleinstedelijk gebied omwille 

van het belang als stedelijk groen. In dit afbakeningsproces werkte de provincie, 

samen met de gemeenten, een visie op het stedelijk gebied beleid uit. Dit vormt 

het kaderplan ‘Kleinstedelijk gebied en ontginningsgebied Boom-Rumst’ waarin 

ook concrete acties werden voorgesteld. Eén van deze acties is de opmaak van 

een PRUP voor dit gebied. 
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Volgens het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid 

gecoördineerd op 15 juni 2018 in een Waterwetboek, meer bepaald volgens 

artikel 1.3.1.1. dient het plan onderworpen te worden aan de watertoets. Het 

besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 stelt nadere regels vast voor 

de toepassing van de watertoets. 

 

Het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de 

relevante doelstellingen en beginselen van het vermelde decreet. In het 

screeningsdossier is een toetsing  gebeurd van het PRUP “Groengebied Terhagen 

- Boom” ten aanzien van het watersysteem. Er bevinden zich geen geklasseerde 

waterlopen in het gebied. Het hemelwater loopt gravitair af naar de Rupel die 

zich ten zuiden van het plangebied bevindt. De watertoetskaart van 2017 geeft 

aan dat er net naast het plangebied, in het zuidoosten, een effectief 

overstromingsgevoelig gebied gesitueerd is en dat een klein deel van het 

plangebied grenzend aan de Rupel gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig 

gebied. Het plangebied zelf is volgens de watertoets gelegen  in 

infiltratiegevoelig gebied. 

 

Ten opzichte van de planologische referentiesituatie, de ontwikkeling van het 

golfterrein, zal de bevestiging van het plangebied als natuurgebied een positief 

effect hebben op de waterhuishouding. Verharding wordt in het natuurgebied 

enkel toegestaan voor de ontsluiting van het plangebied en voor kleinschalige 

constructies ten behoeve van natuurbeleving en de toegankelijkheid van wandel- 

en fietspaden. In de zone voor lokale recreatie zijn constructies toegelaten in 

functie van lokale recreatieve activiteiten en kleinschalige verhardingen. Op 

projectniveau dienen toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen te voldoen 

aan de verordeningen inzake hemelwaterafvoer, infiltratievoorzieningen en 

buffervoorzieningen. 

Het planvoornemen heeft dan ook geen significante impact op de bodem en de 

hemelwaterafvoer. Hierdoor kan  in alle redelijkheid worden geoordeeld dat het 

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Groengebied Terhagen - Boom” 

verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijk effect op de 

waterhuishouding veroorzaakt. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

SDG: 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, 

veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

SDG-subdoelstelling: 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame 

stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, 

geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke 

nederzettingen in alle landen. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 29 september 2022. 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Groengebied Terhagen - Boom” te 

Rumst en Boom wordt voorlopig vastgesteld. 

 

Bijlagen: 

- PRUP “Groengebied Terhagen - Boom”; 

- verslag van de plenaire vergadering van 13 juni 2022; 

- uitgebrachte adviezen n.a.v. de plenaire vergadering. 

 

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

 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja.  
 

 

Nr. 1/2 van de agenda 

 

PRUP "Electrabelsite te Schelle en Niel". Aanvullende dienst en 

indexering. 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 

 

Historiek 

 

In zitting van 5 april 2018 heeft deputatie het bestek voor de opmaak van het 

PRUP “Electrabelsite te Schelle en Niel” goedgekeurd. Als plaatsingswijze werd 
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de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 

vastgesteld. 

 

In zitting van 12 juli 2018 gunde de deputatie de opdracht aan Witteveen+Bos 

Belgium nv (met in onderaanneming Omgeving cvba), Posthoflei 5 bus 1, 

Antwerpen-Berchem met ondernemingsnummer 0456.835.455.   

 

In zitting van 26 maart 2020 gaf de provincieraad goedkeuring om de 

aanvullende dienst voor de disciplines geluid, bijkomende verkeerstellingen en 

de opmaak van een passende beoordeling, te gunnen aan het studiebureau 

Witteveen+Bos Belgium nv voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 

‘Electrabelsite te Schelle en Niel’.  

 

Aanvullende dienst en indexering 

 

Aanvullende dienst  

Naar aanleiding van de plenaire vergadering van 19 mei 2021 en de uitgebrachte 

adviezen bleek dat de voorschriften van het voorontwerp-PRUP nog niet specifiek 

genoeg waren voor het deel open ruimte die we met voorliggend PRUP gaan 

realiseren. Bijkomend studiewerk was hiervoor nodig. 

 

Indexering 

De opdracht werd in 2018 gegund aan Witteveen+Bos. Door de stijgende kosten 

heeft Witteveen+Bos een indexering gevraagd volgens de formule in het bestek. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

SDG: 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, 

veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

SDG-subdoelstelling: 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame 

stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, 

geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke 

nederzettingen in alle landen. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Kostprijs van de aanvullende dienst 

 

De bijkomende aanvullende dienst kost 3.115,21 EUR incl. btw. 

 

Kostprijs van de indexering 

 

De indexering bedraagt 5.209,30 EUR incl. btw. 
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De kosten worden aangerekend op ARK 2022/21400000/0600 - Plannen en 

studies - Aanschaffingswaarde/Ruimtelijke planning, ramingsnummer 

MJP000061. 

Bestelbonnummer 2022017056 t.b.v. 8.324,51 EUR incl. btw 

 

Jaar Bedrag 

Krediet 

beschikbaar 

2022 8324,51 1131011,67 

2023 0,00 564682,83 

2024 0,00 347889,08 

2025 0,00 555376,20 

Totaal 8324,51 2598959,78 

 

Deze uitgaven passen in het meerjarenplan 2020-2025. 

 

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

het RSPA of het nieuwe PBRA. 

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

PRUP's op. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de aanvullende dienst voor de randvoorwaarden open 

ruimte en de indexering goed. 

 

Bijlagen: 

- Deputatiebesluit van 12 juli 2018: gunning opdracht 

- Verslag van de provincieraad van 23 april 2020: aanvullende dienst voor de 

disciplines geluid, de bijkomende verkeerstellingen en de opmaak van een 

passende beoordeling 

- Gunningsdossier aanvullende dienst voor de randvoorwaarden open ruimte 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
29 leden hebben deelgenomen aan de stemming 
27 leden hebben ja gestemd; 
2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
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Nr. 1/3 van de agenda 

 

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Voorlopige vaststelling. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 43 § 2, 10° van het provinciedecreet bepaalt de bevoegdheid van de 

provincieraad: beslissingen die de wet, het decreet of het uitvoeringsbesluit 

uitdrukkelijk aan de provincieraad voorbehoudt. 

 

Meer specifiek bepaalt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO): 

Artikel 2.1.1, § 2 VCRO: Er worden ruimtelijke beleidsplannen opgemaakt op de 

volgende niveaus:[…] 

2° door een provincie voor het grondgebied van de provincie: het provinciaal 

beleidsplan ruimte; 

 

En artikel 2.1.8.§2 VCRO: 

De opmaak van een provinciaal beleidsplan ruimte omvat minstens volgende 

stappen: 

[…] 

4° een voorlopige vaststelling en een definitieve vaststelling door de 

provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen 

inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, zoals gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 20 december 2017, inzonderheid artikelen 23 en 237. 

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad van 20 augustus 2009, meer bepaald de artikelen 2.1.1 tot 2.1.4 

betreffende de algemene bepalingen voor ruimtelijke beleidsplannen en artikelen 

2.1.8 tot 2.1.10 betreffende het provinciaal beleidsplan ruimte. 

 

Het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 

(met wijzigingen), kortweg MER-decreet genoemd. 

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 tot bepaling van nadere 

regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke 

beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse regering in 

het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning, zoals gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2018, inzonderheid artikelen 19 tot 30.  

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de 

milieueffectrapportage over plannen en programma’s.  
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3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Procesverloop 

 

De juridische bepalingen m.b.t. de ruimtelijke beleidsplanning zijn sinds 5 mei 

2018 in werking getreden. 

 

Met de modernisering van de ruimtelijke beleidsplanning werd het ruimtelijk 

beleidsplan als planfiguur ingevoerd als opvolger van het ruimtelijk 

structuurplan. Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen zal, eens het 

definitief is vastgesteld, het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 

vervangen. In latere fasen kan het Beleidsplan Ruimte worden aangevuld door 

de vaststelling van aanvullende beleidskaders die vervolgens integraal deel 

uitmaken van het ruimtelijk beleidsplan. De strategische visie kan geheel of 

gedeeltelijk herzien worden. Beleidskaders kunnen opgeheven of herzien 

worden. 

 

Op 24 januari 2019 nam de provincieraad de startbeslissing voor de opmaak van 

het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. 

 

Op 23 mei 2019 keurde de provincieraad de conceptnota goed die bestaat uit de 

strategische visie en 3 beleidskaders. 

 

Van 20 augustus 2019 tot en met 18 oktober 2019 liep de publieke raadpleging 

over de conceptnota en kon iedereen er zijn mening over geven. In dezelfde 

periode vroegen we ook het advies van elk gemeentebestuur in onze provincie, 

het Vlaamse departement Omgeving en de Procoro (de Provinciale Commissie 

voor Ruimtelijke Ordening). Tijdens de publieke raadpleging en adviesronde 

ontvingen we 113 reacties. 

 

Voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen worden ook de mogelijke 

milieueffecten onderzocht. Op 9 januari 2020 verklaarde het team MER de 

kennisgevingsnota volledig. De kennisgevingsnota werd ter inzage gelegd van 

3 februari 2020 tot en met 1 mei 20201. Het team MER maakte op 31 augustus 

2020 de richtlijnen voor het plan-MER op.  

 

Op 10 juni 2021 nam de deputatie kennis van de inhoud van het voorontwerp 

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en gaf ze goedkeuring om de 

adviesronde over het voorontwerp op te starten en in overleg te gaan met de 

gemeentebesturen, het departement Omgeving en de Procoro. 

 

Deze adviesronde vond plaats van 22 september 2021 tot en met 30 november 

2021. Tijdens deze adviesronde ontving de deputatie 54 adviezen. 

                                           
1 Conform artikel 13 van het noodbesluit van vrijdag 27 maart 2020 werd de ter inzage 
legging opgeschort van 27 maart 2020 tot en met 24 april 2020. 
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De volgende stap in de procedure vormt de voorlopige vaststelling van het 

ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen en de organisatie van een 

openbaar onderzoek over het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen 

en het ontwerp plan-MER. 

 

Inhoud van het plan 

Ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen 

 

In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) wil de provincie 

Antwerpen een antwoord geven op de vraag: ‘Hoe gaan we om met evoluties als 

klimaatwijziging of technologische ontwikkelingen zodat we ook in 2050 nog 

voldoende ruimte hebben om te wonen, te werken en te leven, maar ook voor 

wateropvang, bossen en voedselproductie?’ 

 

Het ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat de visie op de 

ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen voor de lange en middellange 

termijn. Conform art. 2.1.1, §1 van de VCRO bestaat een ruimtelijk beleidsplan 

uit een strategische visie (lange termijnvisie) en een set van beleidskaders 

(middellange termijnvisie, operationeel van aard) die samen het kader aangeven 

voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Het ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bevat een 

strategische visie en drie beleidskaders: 

- De strategische visie is de lange termijn visie (stabiel robuust 

onderdeel) en bestaat uit 4 principes en 7 strategieën voor het provinciaal 

ruimtelijk beleid. Ze beschrijft de algemene ambitie, het huidig gebruik 

van de ruimte en de manier waarop we de visie als provincie willen 

aanpakken. 

 

- In het beleidskader ‘Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit’ maakt 

de provincie Antwerpen de koppeling tussen ruimte en mobiliteit. Op 

bovenlokale schaal wordt gekeken naar waar (hoog)dynamische functies 

zoals wonen, economische activiteiten en voorzieningen zich kunnen 

ontwikkelen. Hierbij zijn zowel de samenhang tussen plekken, alsook de 

positie van een plek in zijn netwerk van belang. Een belangrijke factor 

daarbij is mobiliteit: een goede ontsluiting bepaalt mee de draagkracht 

van een plek. 

 

Om het beleidskader te ondersteunen en een meer praktische toepassing 

te geven, werkt de provincie onderstaande beleidskeuzes verder uit in 

instrumenten en acties, onder meer: 

- Gebruik van het ruimtemodel en de ruimtekompassen als 

objectieve weergave van tal van data in de provinciale projecten 

en processen en om afwegingen en keuzes in het ruimtelijk beleid 

te maken.  
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- Bepaling van criteria voor potentiële locaties voor hoogdynamische 

functies, zowel voor goederen als voor personenvervoer. We 

maken hierbij onderscheid naar schaal. Als provincie leggen we 

ons toe op regionale en interregionale ruimtelijke multimodale 

knopen voor personenvervoer en goederenvervoer. 

 

- Het beleidskader ‘Levendige kernen’ gaat over kwalitatieve, 

multifunctionele dorps- en stadskernen. We kiezen ervoor om alle kernen 

levendig te houden en in te zetten op kernversterking. In het 

beleidskader zetten we in op een aantal aspecten voor kernversterking: 

klimaatbestendigheid, kwaliteit en verweving van functies in kernen. We 

willen geen kernen afbouwen en kiezen voor een beleid op maat van elke 

kern. 

 

Daarnaast zijn ook diverse bovenlokale uitdagingen uitgewerkt in het 

beleidskader: detailhandel, bedrijvigheid, huishoudenstransitie, 

groenblauwe dooradering en energie. Zij hebben elk, naast een 

provinciale uitvoering, ook uitvoering op gemeentelijk niveau nodig. 

Daarnaast is vooral de combinatie van deze uitdagingen belangrijk, ze 

mogen niet als losstaande elementen beschouwd worden. 

 

Om het beleidskader te ondersteunen en een meer praktische toepassing 

te geven, werkt de provincie onderstaande beleidskeuzes verder uit in 

instrumenten en acties, onder meer: 

- Inzetten op verweving in de kernen. Alles wat verweven kan 

worden, wordt prioritair in de kern voorzien. Dit moet wel steeds 

in relatie met de omgeving en op maat van de kern.  

- Om het gedifferentieerd beleid voor de kernen vorm te geven, is in 

het beleidskader een kernentypering uitgewerkt met daaraan 

gekoppelde ontwikkelingsperspectieven. De differentiatie in 

perspectief hangt van diverse factoren af (bv. schaal, 

bereikbaarheid, voorzieningen, samenhang tov andere kernen, …).  

 

- In het beleidskader ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’ 

bekijkt de provincie Antwerpen hoe ze verdichting en ontdichting (de 

zogenaamde bouwshift op Vlaams niveau) kan realiseren of 

ondersteunen. Ze reikt een aantal instrumenten en methodieken aan om 

te komen tot zuinig ruimtegebruik in de bebouwde en in de open ruimte. 

Een belangrijk aspect daarbij is het bijkomend ruimtebeslag beperken en 

het stimuleren van de juiste functie op de juiste plaats.  

 

Om het beleidskader te ondersteunen en een meer praktische toepassing 

te geven, werkt de provincie onderstaande beleidskeuzes verder uit in 

instrumenten en acties, onder meer: 

- Opmaak van een klimaatreflex: ook ruimtelijke projecten dragen 

waar ze kunnen bij tot verbetering van het klimaat.  
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- Zonevreemd hergebruik in agrarisch gebied kan enkel wanneer 

een agrarische herontwikkeling niet haalbaar is. Sloop van 

agrarische infrastructuren is een optie.  

- Actief inzetten op clustering en winkelarme zones voor 

detailhandel via PRUP’s en concrete projecten.  

- Het gebruik van energielandschappen als tool om het provinciale 

energiebeleid uit te werken en gemeenten te begeleiden bij de 

energietransitie. 

 

Ontwerp plan-MER 

 

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen voldoet aan de voorwaarden van 

een plan of programma, volgens de Vlaamse regelgeving (DABM) en wordt 

onderworpen aan een milieueffectenbeoordeling. De procedure voor de opmaak 

van het plan-MER liep en loopt in de tijd parallel met de opmaak van het 

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. De opmaak van het ontwerp plan-

MER gebeurde tijdens de opmaak van het voorontwerp en ontwerp Beleidsplan 

Ruimte op basis van een iteratief proces, waarbij een constante wisselwerking 

was tussen beiden. Hierbij werden reeds zoveel mogelijk de aanbevelingen van 

de ontwerp plan-MER verwerkt in het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte 

Antwerpen.  

 

In het kader van een plan-MER voor een programma is het niet nodig om alle 

denkbare effecten te onderzoeken. Het conceptuele en abstracte niveau waarop 

de strategische visie en de beleidskaders zijn beschreven, de (grote) schaal van 

het studiegebied, de ruimtelijke spreiding van acties, … zorgen ervoor dat de 

omvang van de effecten niet in kwantitatieve eenheden en met een groot 

ruimtelijk detailniveau kan uitgedrukt worden.  

 

Daarom worden de milieueffecten op een eerder strategisch niveau beschreven 

en aan de hand van een specifiek uitgewerkte methodiek (onder meer aan de 

hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) met 6 milieuthema’s:  

- Mobiliteit 

- Water 

- Biodiversiteit 

- Ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en erfgoedwaarden 

- Klimaat 

- Gezonde en veilige leefomgeving 

Deze thema’s laten een geïntegreerde benadering toe en omvatten impliciet de 

disciplines en effectengroepen die relevant zijn. Per thema werd een beoordeling 

gemaakt per beleidskader en, indien nodig, een aantal aanbevelingen 

geformuleerd. De methodiek, evenals het voorliggende ontwerp plan-MER, werd 

meermaals besproken en afgestemd met het team MER van de Vlaamse 

overheid.  

 

De synthese van het ontwerp plan-MER is: “Uit de effectbeoordeling kan afgeleid 

worden dat het provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen bijdraagt aan het 
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bereiken van de Vlaamse en provinciale milieubeleidsdoelstellingen op het vlak 

van onder meer klimaat, biodiversiteit, water, ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, 

luchtkwaliteit en geluid (gezondheid). […] Belangrijk tenslotte is nog te 

benadrukken dat het inzetten van de beleidskaders geen negatieve 

neveneffecten zullen veroorzaken.”  

Er worden tot slot wel aanbevelingen geformuleerd die het positief effect nog 

verder kunnen versterken.  

 

 

Onderdelen van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en) aanduiden 

als ‘niet meer geldig’ 

 

De opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte volgt een aantal wettelijk 

vastgelegde stappen (een procedure). In die procedure wordt de mogelijkheid 

voorzien om ‘onderdelen van gemeentelijke beleidskaders of gemeentelijke 

ruimtelijke structuurplannen te omschrijven of aan te duiden die niet langer 

geldig zijn’ (art. 2.1.8, §2, tweede lid VCRO, art. 215, §2, eerste lid decreet van 

8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke 

ordening, milieu en omgeving en art. 30 uitvoeringsbesluit).  

 

Als de provincieraad onderdelen van gemeentelijke beleidskaders en/of 

gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen omschrijft of aanduidt die niet meer 

geldig zijn, moet ze de intentie daarvoor aan de betrokken gemeenten 

individueel kenbaar hebben gemaakt vóór de aanvang van het openbaar 

onderzoek, of de betrokken gemeenteraden daarover om advies gevraagd 

hebben voorafgaand aan de definitieve vaststelling, met inachtname van een 

adviestermijn van 60 dagen.  

 

Alle 70 gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen werden gescreend. Op deze 

manier is het voor gemeenten en burgers duidelijk wat er onverenigbaar is met 

de provinciale beleidskaders. Gemeenten kunnen voor deze bepalingen geen 

gemeentelijke RUP’s meer opmaken en anderzijds kunnen gemeenten RUP’s in 

uitvoering van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen opmaken (dat zou 

niet mogelijk zijn indien het RUP strijdig zou zijn met de geschrapte bepaling uit 

het GRS). 

 

Vier thema’s werden geselecteerd omdat deze mogelijks aanleiding geven tot 

strijdigheid tussen het GRS en het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen, 

aangezien zij sterk verschillen van het beleid dat werd neergeschreven in het 

RSPA: 

- Verweving 

- Detailhandel 

- Bedrijvigheid 

- Huishoudenstransitie   

 

Het resultaat na de screening is dat in 62 gemeentelijke ruimtelijke 

structuurplannen één of meerdere onderdelen kunnen aangeduid worden die niet 
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langer geldig zijn (tezamen 427 passages). Omwille van herhalingen in de 

GRS’en komen vergelijkbare passages op verschillende plaatsen voor. De meeste 

aangeduide onderdelen gaan over:  

- Beperkingen aan bedrijvigheid op bedrijventerreinen (bv. beperken van 

de grootte van de percelen); 

- Omvormen van bedrijfszones (gewestplanbestemming) in de dorps- en 

stadskernen naar een gemengd gebruik of monofunctioneel woongebruik; 

- Vermijden dat verweefbare functies zich in de dorps- en stadskernen 

kunnen vestigen; 

- Bijkomende rechten toekennen aan zonevreemde woningen of 

bijkomende planologische mogelijkheden voorzien voor wonen buiten de 

kern. 

 

Het advies van de betrokken gemeenteraden zal hierover ingewonnen worden.  

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen 

 

 

 

SDG 7. Betaalbare en duurzame energie 

 

 

SDG 9. Industrie, innovatie en infrastructuur 

 

 

SDG 13. Klimaatactie 

 

 

 

SDG 15. Leven op het land 

 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen, bestaande uit een strategische 

visie en drie beleidskaders ‘Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit’, ‘Levendige 

kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’, wordt voorlopig 

vastgesteld. 
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Artikel 2: 

De provincieraad duidt de voorgestelde onderdelen van gemeentelijke ruimtelijke 

structuurplannen aan als ‘niet meer geldig’ en zal het advies hierover inwinnen 

bij de betrokken gemeenteraden.  

 

Artikel 3: 

De provincieraad neemt kennis van het ontwerp plan-MER over het Provinciaal 

Beleidsplan Ruimte Antwerpen. 

 

Bijlagen: 

- Ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen, bestaande uit:  

o Strategische visie; 

o Beleidskader ‘Sterke netwerken: ruimte en mobiliteit’; 

o Beleidskader ‘Levendige kernen’; 

o Beleidskader ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’; 

- Ontwerp plan-MER; 

- De individuele bijlage voor elke gemeenteraad met de specifieke onderdelen 

uit de GRS’en die niet langer geldig meer zijn en de verantwoording hiervoor. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
 
Mevrouw TALHAOUI.- Dank je wel, voorzitter. Collega’s, goedemiddag. Onze fractie zal zich 
hier graag willen onthouden. We zijn bij onze collega’s in de stad eens gaan horen wat hun 
mening daaromtrent was en we hebben van hen te horen gekregen, onder andere, dat het te 
veel bij algemene principes blijft in dit plan. Zelfs het schepencollege, als ik mag citeren, had 
een vrij kritisch advies gegeven. Namelijk het voorontwerp om echter uitsluitend algemene 
vaststellingen en principes die ook al tijdens de vorige planperiode relevant waren en is wat 
dat betreft minder vernieuwend en wervend. 
  
In tegenstelling tot het huidige ruimtelijke structuurplan provincie Antwerpen is er in het 
voorliggende PBRA geen concrete doorwerking naar hanteerbare ruimtelijke bouwstenen die 
de basis kunnen vormen voor een actief beleid om de open ruimte te organiseren tot een 
veerkrachtig systeem. En men geeft een paar voorbeelden, bijvoorbeeld welke activiteiten 
kunnen enkel nog op een multimodaal ontsluitbare A-locatie? Gaat men het 
vergunningenbeleid gebruiken om op watergebonden locaties minimale aan- of afvoer via 
water in de vergunning op te leggen? Welke bijkomende overstromingsgebieden gaat men 
voorzien? Is er een programma om signaalgebieden harde bestemmingen in 
overstromingsgevoelige gebied via groene PRUPS een groene bestemming te geven? En nog 
een voorbeeld, voor Antwerpen toch belangrijk, welke woonuitbreidingsgebieden in open 
ruimte niet aansluitend op dorpskernen gaat men dan al dan niet schrappen? Vandaar dat 
we voorlopig toch ons willen onthouden en zien wat dat er in de toekomst met dit plan gaat 
gebeuren. Dank u. 
 
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft de stapel 
documenten ook eens bekeken, het was een hele bundel. Dank u wel alvast om die toelichting 
te krijgen op de verenigde raadscommissies en de mogelijkheid om nog aanvullende vragen 
te stellen in de commissie. Toch zijn ook wij als fractie van mening dat dit plan nog niet onze 
goedkeuring wegdraagt. Dus ook onze fractie gaat zich onthouden. We hebben er een aantal 
redenen voor.  
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Ten eerste, dat verwijst ook naar een opmerking die we maakten in de verenigde 
raadscommissies, er is een hoofdstuk voorzien in de strategische visie rond doorwerking van 
dit plan naar de provinciale activiteiten. Wij laken het feit dat dit plan niet voldoende 
kapstokken biedt om in het kader van de vergunningverlening bepaalde vergunningen in 
beroep te weigeren en dergelijke. Dus wij vinden dat eigenlijk een minimale vereiste dat dit 
plan ook moet doorwerken naar de vergunningverlenende opdrachten die dit bestuursniveau 
heeft.  
 
Dan zijn we nog eens gaan kijken naar de niet-technische samenvatting van het plan MER, 
en daar staat toch ook een aantal begrippen in of een aantal tekortkomingen. De meeste van 
de milieueffecten van het plan zijn verwaarloosbaar tot positief maar er is er wel eentje die 
eruit springt en daar wil ik toch wel even citeren. Dat gaat als volgt, de landbouw vormt op 
heden een van de belangrijkste oorzaken van de slechte waterkwaliteit in de provincie 
Antwerpen. Het beleidskader ontbreekt elementen die kunnen bijdragen tot een verbeterde 
waterkwaliteit. Dus dat is een van de zaken waarop het MER gebotst heeft. Dat is dat het 
plan te weinig kapstokken heeft om een aantal milieuproblemen in de provincie uit de wereld 
te helpen.  
 
Dan verder, in het beleidskader “verdichten-ontdichten”, zitten ook een aantal rare 
uitspraken soms waarbij het mogelijk wordt gemaakt om toch bepaalde green fields, zoals ze 
dat dan noemen, dat zijn nog open ruimte stukken, om die toch een harde functie te geven. 
Dus een inrichting als bedrijventerrein en dergelijke, is onder bepaalde voorwaarden nog 
steeds mogelijk. En als je dan in die strategische visie zegt dat alles op alles gezet moet 
worden om de open ruimte te beschermen, dan moet je daar niet gaan achterpoortjes 
voorzien in beleidskaders om dat toch onder bepaalde voorwaarden wel te mogen doen. Dat 
zijn zo’n aantal ongerijmdheden die we toch wel in de tekst vinden en die onzes inziens nog 
te veel mogelijkheden geven om af te wijken van belangrijke principes van dat beleidsplan 
ruimte. Ook ten aanzien van de energietransitie denken we dat dat zelfde beleidskader 
“verdichten-ontdichten”, kapstokken zou kunnen geven om op plekken windmolens niet te 
vergunnen. Als men steeds blijft zeggen dat er een verwevenheid moet zijn van energie op 
een plek, dan zou je kunnen interpreteren dat een windmolen in agrarisch gebied in 
uitvoering van dit beleidsplan gewoon niet meer kan. Dus dat zijn een aantal rare zaken die 
wij toch in de teksten terugvinden, waarbij dat we nog heel wat vragen hebben en dus ook het 
openbaar onderzoek willen afwachten om te zien wat daaruit voortvloeit.  
 
Dan ook het feit dat dit beleidsplan een aantal structuurplannen van gemeentes zou 
aanpassen, dat is ook iets waar dat we wel wat vragen rond stellen. Want als je dan dieper 
gaat graven, waarover gaat dat juist? Die structuurplannen die dateren ook al van 20, 25 jaar 
geleden. Een aantal van die structuurplannen zijn ook al omgezet in RUP’s. Dus ja, het 
wijzigen van een structuurplan door dit beleidsplan is dan ook een beetje post factum. Dat 
gaat weinig zoden aan de dijk brengen, denken wij. Dus er is een heel uitgebreid werk 
gebeurd om dat bij te sturen, ook daar een aantal principes zijn goed. Maar ja, wat de waarde 
van die bijsturingen is, daar hebben wij ook nog onze bedenkingen over. Dus wij gaan ook 
met onze lokale groepen in de provincie dit plan eens bespreken en verder bezwaren en 
dergelijke verzamelen. En we kunnen dan bij de definitieve goedkeuring van het plan het 
debat verder zetten. Dus vandaar motivatie voor onze onthouding. Dank u. 
 
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 
Mevrouw VERHAERT.- Ik wil nog een toevoeging doen van buiten de stad. Maar ik wil 
eventjes eerst de waardering uitspreken voor de tijd en de processen die hieraan zijn vooraf 
gelopen. Er is uiteraard veel energie in gekropen en er staan evident ook een aantal goede 
dingen in waar we ons achter kunnen scharen. 
  
Maar er zijn een paar dingen, een in het bijzonder waar ik al in het verleden op ben 
tussengekomen en waar ik van denk, dat hadden we wat doortastender kunnen doen. Dat 
gaat over de typering van de verschillende soorten dorpen. Er wordt geschreven dat er zoiets 
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bestaat als een strategische dorpskern, er bestaat een dorpskern met potenties, een 
dorpskern of een kleine dorpskern. En dat hangt allemaal maar af van de plaatswaarde en de 
gebruiksintensiteit. Ik heb het dan over mobiliteit. Als de kern een hoge multimodale of 
gemiddelde tot hoge plaatswaarde of centraliteit heeft ten opzichte van zijn omgeving, dan 
ben je dus een kern met potentie of een gewone kern.  
 
Wat ik mij zit af te vragen, wat komt er nu eigenlijk eerst? Een vlotte en hoog intensieve 
bediening door bussen, belbussen, van De Lijn bijvoorbeeld. Ja, die zorgen voor een hoge 
intensiteit, een gebruikersintensiteit. Maar in de dorpen zien wij de laatste jaren van alles 
teruglopen, post weg, bus weg, school weg, bank weg en ga zo maar verder, enzovoort. Tot 
zelfs op sommige plekken pastoor weg blijkbaar. Als in de eerste plaats denk ik dan de 
Vlaamse overheid zich niks aantrekt van die dorpen, ja, dan is er natuurlijk geen intensiteit 
van gebruikers en dan krijg je gewoon een selffulfilling prophecy. Want dan is er geen 
bediening wegens zogezegd geen vraag. Terwijl die vraag er wel degelijk is, dat bewijzen 
bijvoorbeeld de cijfers van de belbussen toen die nog bestonden. Die werden wel degelijk 
heel goed en vaak gebruikt. Dus dat vind ik een beetje, ja, kip of het ei. Ik denk dat we daar 
de kar voor het paard hebben gespannen, om het in mobiliteitstermen te blijven uitdrukken. 
Dank u wel. 
 
VOORZITTER.- Goed. Dan geef ik het woord aan gedeputeerde Lemmens. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, bedankt voor deze tussenkomsten. Het doet me 
plezier dat Vooruit en de stad en de dorpen vertegenwoordigt. Maar dat je natuurlijk, 
mevrouw Talhaoui, hier enkel alleen gaat citeren uit wat het college naar voren heeft 
gebracht. Ja, de provincie is meer dan de stad alleen. En wij bekijken dit natuurlijk vanuit 
een brede visie naar de ganse provincie toe. Ik ben ook blij dat mevrouw Verhaert 
bekommert zich om de pastoors, dat siert de Vooruit-fractie. Maar goed, het is in elk geval 
een gegeven. En het klopt natuurlijk, en ik ken uw kritiek, mevrouw Verhaert, nog van in de 
vorige deputatie en het siert dat u bij uw standpunt blijft natuurlijk. Want wat u altijd hebt 
gezegd, de kernen en hoe we daarmee moeten omgaan? Ja, goed, we hebben er een visie rond 
ontwikkeld waarbij we inderdaad uitgaan van kernen die echt inderdaad goed bereikbaar 
moeten zijn en waar een aantal faciliteiten aanwezig zijn en dat we daar willen op inzetten 
om in die kernen nog te investeren. Ik denk dat dat een keuze is die we gemaakt hebben.  
 
Ik ben ook nogal verwonderd dat mevrouw Van Dienderen blijkbaar inzet op het niet 
vergunnen van windturbines. Dat vind ik al raar vanuit een groene optiek natuurlijk. Wij 
hebben altijd het voorstel gedaan, mevrouw Van Dienderen, om niet direct bepaalde keuzes 
te maken naar, waar kunnen nog windturbines en waar kunnen ze niet. Nee, ik denk dat we 
moeten kijken zaak per zaak hoe dat we die kunnen vergunnen en waar de plek is waar we ze 
moeten vergunnen. Maar op voorhand al gaan zeggen, op die gebieden niet, dat lijkt mij geen 
goed idee. Dat lijkt mij geen goed idee. Dus ja, ik denk dat het toch wel belangrijk is dat we 
een aantal keuzes hebben gemaakt en dat we inderdaad een aantal strategische visies en 
beleidskaders hebben waar dat we dus toch uitgaan van sterke netwerken, ruimte, mobiliteit, 
levende kernen, verdichten en ontdichten. En, dat het belangrijk gegeven waar wij toch 
pleiten om inderdaad daar waar het kan te verdichten in de kernen om meer ruimte te 
bewaren, dat dat toch een van de grote hoofdprincipes is waar niemand inderdaad tegen kan 
zijn.  
 
Ik wacht met u in elk geval af op wat in de openbare onderzoeken nog zal komen. Wij starten 
op 16 december tot en met 15 maart 2023. En ik ben inderdaad benieuwd wat de bevolking 
daarover zal zeggen. Wij gaan proberen zoveel als mogelijk mensen ook te betrekken. Ik denk 
dat het ook goed is om een goed draagvlak te creëren rond dit beleidsplan. Volgens sommige 
mensen gaan we in detail, volgens anderen niet, het is maar hoe dat je het leest natuurlijk. 
Maar ik denk dat wij nu toch een mooie aanzet hebben gegeven. En ik hoop in elk geval dat 
wij volgend jaar toch naar een definitieve vaststelling kunnen gaan.  
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Uw kritiek dat we niet ver genoeg zouden gaan, mevrouw Van Dienderen, wat betreft het 
vergunningenbeleid. Goed, het vergunningenbeleid is vastgelegd, ik heb dat vorige keer al 
gezegd, in de Codex, in de VCRO, en daar moeten wij ons natuurlijk op focussen. Wat niet wil 
zeggen dat wij ook altijd zullen pleiten in nieuwe aanvragen om inderdaad rekening te 
houden ook met die verdichting in de kernen. En heel veel gemeenten volgen ons daar nu in. 
En natuurlijk, de opmerking die hier door u gemaakt is rond de screening van de GRS’en, is 
vorige keer door collega Vandendriessche tijdens de raadscommissie ook naar voren 
gebracht. Wel, wij hebben dit gezien als een service naar de gemeentebesturen toe om al eens 
te kijken met hen van, kijk, wat zal het beleidsplan ruimte zijn toekomstgericht en hoe wordt 
daar nu in het GRS mee omgegaan? En kunnen we dan al nu dan zeggen van, kijk, die 
bepaalde zaken in het GRS voldoen niet meer aan het beleidsplan ruimte dat wij nu willen 
gaan laten goedkeuren. Ja, dat was een service naar hen. Maar u bekijkt het nu meer als een 
soort van last. Maar ik zou toch willen vragen, de moeite die onze mensen hebben gedaan om 
de gewijzigde visies die hier nu naar voren zijn gebracht, zij kunnen daar nog altijd op 
antwoorden, de gemeenten. Zij kunnen nog een advies geven aan ons om daar verder 
toekomstgericht mee om te gaan. En als een bestuur niet akkoord is met bepaalde 
aanduidingen die allang niet meer geldig zijn, ja, dan kunnen wij daarover praten met hen. 
Maar het is een service die wij hebben willen aanbieden aan de gemeentebesturen.  
 
Voilà, dus ik zou in elk geval toch willen vragen om de vaststelling vandaag inderdaad van dit 
toch belangrijke punt, Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen, de voorlopige vaststelling, 
om die hier vandaag goed te keuren. Ik begrijp dat jullie zich onthouden rond een aantal 
punten. Goed, het is geen tegenstem, dat is op zich al waardevol. Ik wil onze diensten in elk 
geval bedanken voor het enorm harde werk dat ze hierin hebben gestoken en ik denk dat hier 
toch een document voorligt dat op zijn waarde kan getoetst worden. Ik dank u. 
 
VOORZITTER.- Goed, dank je wel. Dan kijk ik eventjes rond. Geen vragen meer ? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming 
26 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 26 stemmen ja, bij 4 onthoudingen  
 
 
VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 1/4  tot en met 1/6  met één stemming af te 
handelen. De raad stemt ermee in. 
 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

Gebiedsgericht Beleid. Budget 2022. Toegestane subsidie. Subsidie aan 

Boerennatuur Vlaanderen vzw ikv procesregie ‘Boeren op peil in Oud-

Turnhout en Arendonk’. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 §2 28° van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de 

bevoegdheid van de provincieraad voor het vaststellen van subsidiereglementen 

en het toekennen van nominatieve subsidies. 
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2. Juridische context 

 

Ministerieel Besluit tot toekenning van een subsidie aan de provincie Antwerpen 

voor de opmaak en uitvoering van een gebiedsprogramma droogte-robuuste 

inrichting in het afstroomgebied van de Wam en de Rode Loop in Arendonk en 

Oud-Turnhout in uitvoering van Blue Deal – VV024  Water-Land-Schap 2.0. 

 

Uitvoeringsdossiers – Blue Deal- instructie Water-Land-Schap pad 2 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) diende een projectvoorstel in ‘Boeren op 

peil in Oud-Turnhout en Arendonk (BOPOTA)’ binnen de subsidieoproep Water-

Land-Schap 2.0 (WLS) uitgeschreven door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 

BOPOTA werd geselecteerd door de programmajury en de minister om een 

gebiedsprogramma uit te werken met daarin de acties opgelijst die ze zal 

uitwerken in de programmaperiode 2023-2025 in het projectgebied. DGB is 

trekker van de gebiedscoalitie BOPOTA. De provincie Antwerpen (DGB) 

coördineert het WLS 2.0-project BOPOTA en krijgt van VLM 25.000,00 EUR ter 

beschikking om een procesregisseur aan te stellen. Die procesregisseur 

ondersteunt de coördinator in de opmaak van het gebiedsprogramma in het 

kader van Water-Land-Schap 2.0. DGB wenst voor het WLS 2.0-project BOPOTA 

Boerennatuur Vlaanderen vzw aan te stellen als procesregisseur. Boerennatuur 

Vlaanderen vzw zit mee in het WLS2.0-project en is bereid deze rol op te nemen. 

 

De provincieraad dient goedkeuring te geven om deze subsidie over te maken 

aan Boerennatuur Vlaanderen vzw. 

 

Na goedkeuring door de provincieraad zal de nominatieve subsidie aan de 

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

alsook de voorwaarden voor de besteding van deze subsidie. 

 

SDG: 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, 

veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

SDG-subdoelstelling: 11.a Positieve economische, sociale en 

ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, 

voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en 

regionale ontwikkelingsplanning te versterken. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie heeft beslist ter goedkeuring voor te leggen aan de provincieraad: 
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Budgetsleutel 64901000/0610 - Subsidie aan vzw Boerennatuur voor 

procesbegeleiding Water-Land-Schap 2.0 BOPOTA (N): 25.000,00 EUR met de 

volgende begunstigde: 

 

- Boerennatuur Vlaanderen vzw, Diestsevest 40 te 3000 Leuven, met 

ondernemingsnummer 0489.422.565. 

 

BBC actieplan: AP ARO: we coördineren het geïntegreerde gebiedsprogramma 

(Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout) 

BBC actie: A DGB ARO: we coördineren, actualiseren en voeren het 

geïntegreerde gebiedsprogramma uit. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de subsidie van 25.000,00 EUR aan Boerennatuur 

Vlaanderen vzw goed. 

 

Budgetsleutel 64901000/0610 - Subsidie aan vzw Boerennatuur voor 

procesbegeleiding Water-Land-Schap 2.0 BOPOTA (N) 

 

VOORZITTER.- Zijn hiervoor tussenkomsten ?  Geen.  
 

 

Nr. 1/5 van de agenda 

 

Gebiedsgericht Beleid. Budget 2022. Toegestane subsidie. Subsidie aan 

Boerennatuur Vlaanderen vzw ikv procesregie ‘Bodem~Water’. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 §2 28° van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de 

bevoegdheid van de provincieraad voor het vaststellen van subsidiereglementen 

en het toekennen van nominatieve subsidies. 

 

2. Juridische context 

 

Ministerieel Besluit tot toekenning van een subsidie aan de provincie Antwerpen 

voor de opmaak en uitvoering van een gebiedsprogramma droogte-robuuste 

inrichting in het afstroomgebied van de Wam en de Rode Loop in Arendonk en 

Oud-Turnhout in uitvoering van Blue Deal – VV024  Water-Land-Schap 2.0. 

 

Uitvoeringsdossiers – Blue Deal- instructie Water-Land-Schap pad 2 
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3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) diende een projectvoorstel in voor 

‘Bodem~Water’ binnen de subsidieoproep Water-Land-Schap 2.0 (WLS) 

uitgeschreven door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Bodem~Water werd 

geselecteerd door de programmajury en de minister om een gebiedsprogramma 

uit te werken met daarin de acties opgelijst die ze zal uitwerken in de 

programmaperiode 2023-2025 in het projectgebied. DGB is trekker van de 

gebiedscoalitie Bodem~Water. De provincie Antwerpen (DGB) coördineert het 

WLS 2.0-project Bodem~Water en krijgt van VLM 25.000,00 EUR ter beschikking 

om een procesregisseur aan te stellen. Die procesregisseur ondersteunt de 

coördinator in de opmaak van het gebiedsprogramma in het kader van Water-

Land-Schap 2.0. DGB wenst voor het WLS 2.0-project Bodem~Water 

Boerennatuur Vlaanderen vzw aan te stellen als procesregisseur. Boerennatuur 

Vlaanderen vzw zit mee in het WLS2.0-project en is bereid deze rol op te nemen. 

 

De provincieraad dient goedkeuring te geven om deze subsidie toe te kennen 

aan Boerennatuur Vlaanderen vzw. 

 

Na goedkeuring door de provincieraad zal de nominatieve subsidie aan de 

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

alsook de voorwaarden voor de besteding van deze subsidie. 

 

SDG: 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, 

veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

SDG-subdoelstelling: 11.a Positieve economische, sociale en 

ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, 

voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en 

regionale ontwikkelingsplanning te versterken. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie heeft beslist ter goedkeuring voor te leggen aan de provincieraad: 

 

Budgetsleutel 64901000/0610  Subsidie aan vzw Boerennatuur voor 

procesbegeleiding Water-Land-Schap 2.0 Bodem-Water (N): 25.000,00 EUR met 

de volgende begunstigde: 

 

- Boerennatuur Vlaanderen vzw, Diestsevest 40 te 3000 Leuven, met 

ondernemingsnummer 0489.422.565. 
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BBC actieplan: AP Kleine Nete: we coördineren het geïntegreerde 

gebiedsprogramma. 

BBC actie: A DGB Kleine Nete. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de subsidie van 25.000,00 EUR aan Boerennatuur 

Vlaanderen vzw goed. 

 

Budgetsleutel 64901000/0610  Subsidie aan vzw Boerennatuur voor 

procesbegeleiding Water-Land-Schap 2.0 Bodem-Water (N) 

 

VOORZITTER.- Zijn hiervoor tussenkomsten ?  Geen.  
 

 

Nr. 1/6 van de agenda 

 

Gebiedsgericht Beleid – Budget 2022. Machtigingskrediet 

66400000/0610 - Toegestane 

investeringssubsidies/Gebiedsontwikkeling. Subsidie aan Boerennatuur 

Vlaanderen vzw. Aanwending krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 §2 28° van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de 

bevoegdheid van de provincieraad voor het vaststellen van subsidiereglementen 

en het toekennen van nominatieve subsidies. 

 

2. Juridische context 

 

De Blue Deal van de Vlaamse overheid, de strijd tegen droogte en 

waterschaarste, werd in juli 2020 beslist door de Vlaamse Regering. De Blue 

Deal bevat meer dan 70 concrete acties die Vlaanderen klaarmaken voor de 

droogte van morgen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) diende een projectvoorstel in 

‘{beek.boer.bodem}’ binnen de subsidieoproep Water-Land-Schap 1.0 

uitgeschreven door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). {beek.boer.bodem} 

werd geselecteerd door de programmajury en de minister om uitgevoerd te 

worden. 
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In juli 2020 trok minister Zuhal Demir extra middelen uit om via Water-Land-

Schap in tientallen landelijke gebieden ervoor te zorgen dat er meer water in de 

grond infiltreert en ons grondwater wordt aangevuld, dat onze natuur minder 

snel verdroogt en dat meer water beschikbaar blijft voor de landbouw. Dit kadert 

in de Blue Deal van de Vlaamse regering, een investeringsprogramma om de 

waterbeschikbaarheid in Vlaanderen sterk te verhogen. Deze middelen werden 

gekoppeld aan de lopende Water-Land-Schap-gebieden in Vlaanderen waar 

{beek.boer.bodem} er één van is. DGB heeft hiervan gebruik gemaakt en een 

subsidie aangevraagd voor 320.000,00 EUR, waarvan 70% gesubsidieerd wordt 

door VLM. 

 

DGB is trekker van de gebiedscoalitie {beek.boer.bodem}. Boerennatuur 

Vlaanderen vzw zit mee in het programma en is bereid deze actie uit te voeren. 

 

De provincieraad dient goedkeuring te geven om deze subsidie over te maken 

aan Boerennatuur Vlaanderen vzw. 

 

Na goedkeuring door de provincieraad zal de investeringssubsidie aan de 

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

alsook de voorwaarden voor de besteding van deze subsidie. 

 

SDG: 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, 

veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

SDG-subdoelstelling: 11.a Positieve economische, sociale en 

ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, 

voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en 

regionale ontwikkelingsplanning te versterken. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie heeft beslist ter goedkeuring voor te leggen aan de provincieraad: 

295.499,97 EUR verspreid over 3 jaar met de volgende begunstigde: 

 

- Boerennatuur Vlaanderen vzw, Diestsevest 40 te 3000 Leuven, met 

ondernemingsnummer 0489.422.565. 

 

De kosten zullen aangerekend worden op ARK 66400000/0610 - Toegestane 

investeringssubsidies/Gebiedsontwikkeling, ramingsnummer MJP001498. 

 

BBC actieplan: Interne werking DREM 

BBC actie: DGB Investeringsbudget 

 

BESLUIT: 
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Enig artikel: 

De provincieraad keurt het verdeelkrediet voor een bedrag van 295.499,97 EUR 

verspreid over 3 jaar voor Boerennatuur Vlaanderen vzw in het kader van de 

Blue Deal goed. 

 

Budgetsleutel 66400000/0610 - Toegestane 

investeringssubsidies/Gebiedsontwikkeling, ramingsnummer MJP001498 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? Dan kan de stemming starten voor punten 1/4 , 1/5 en 1/6. 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming 
30 leden hebben ja gestemd. 
 
De agendapunten 1/4 (tot) en (met) 1/6 worden samen ter stemming 
voorgelegd. Ze worden goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

Nr. 1/7 van de agenda 

 

Erediensten. Erkenningsaanvragen lokale geloofsgemeenschappen 

volgens de verkorte procedure. Adviezen vanwege de deputatie. 

Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Conform artikel 42, §1 van het provinciedecreet van 9 december 2005 beschikt 

de provincieraad, onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke of 

decretale bepalingen, over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 

aangelegenheden, vermeld in artikel 2 van hetzelfde provinciedecreet. 

 

De deputatie beschikt luidens artikel 57 van het provinciedecreet enkel over de 

bevoegdheden die zijn toegewezen overeenkomstig artikel 43, §1, of 

overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen. Vermeld artikel 43, 

§1 bepaalt dat de provincieraad, behoudens bij uitdrukkelijke toewijzing van een 

bevoegdheid aan de provincieraad, bij reglement bepaalde bevoegdheden kan 

toevertrouwen aan de deputatie. In artikel 43, §2 worden vervolgens de 

bevoegdheden opgesomd die niet aan de deputatie kunnen worden 

toevertrouwd. 

 

Bij besluit van 19 mei 2022 heeft de provincieraad de in artikel 67, §4 van het 

Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 

voorziene adviesbevoegdheid met betrekking tot de verplichtingen, vermeld in 

artikel 7 -met uitzondering van de punten 10° en 11°- van hetzelfde decreet, 

gedelegeerd aan de deputatie. 
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Het betreft hierbij het advies over een lokale geloofsgemeenschap die 1° voor 1 

juli 2019 een aanvraag tot erkenning bij het representatief orgaan heeft 

ingediend, en die 2° een ontvankelijke aanvraag tot erkenning, bezorgd door het 

representatief orgaan, bij de Vlaamse overheid heeft ingediend. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 67 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 

22 oktober 2021 voorziet in een overgangsmaatregel voor de lokale 

geloofsgemeenschappen die voor 1 juli 2019 een aanvraag tot erkenning bij het 

representatief orgaan hebben ingediend. 

 

Luidens artikel 67, §4 bezorgt o.a. de financierende overheid –in casu de 

provincie- uiterlijk vier maanden na de kennisgeving door de Vlaamse regering 

van de ontvangst van een ontvankelijke aanvraag tot erkenning, bezorgd door 

het representatief orgaan, een advies aan de Vlaamse Regering waarin wordt 

geadviseerd of de lokale geloofsgemeenschap voldoet aan de verplichtingen, 

vermeld in artikel 7, met uitzondering van punt 10° en 11°. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De deputatie heeft volgende adviezen verstrekt inzake de erkenning volgens de 

verkorte procedure zoals voorzien in art. 67 van het Erkenningsdecreet Lokale 

Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021: 

 

Zitting Lokale 

geloofsgemeenschap 

Plaats Advies 

15/09/2022 Kuba Antwerpen Ongunstig 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): 

 

 

SDG 10: Ongelijkheid verminderen: dring ongelijkheid in en 

tussen landen terug 

SDG-subdoelstelling: 10.2 Tegen 2030 de sociale, economische 

en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, 

ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, 

godsdienst of economische of andere status. 

 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

Teneinde haar controlefunctie te kunnen blijven uitoefenen heeft de 

provincieraad bij het verlenen van bovenvermelde delegatie de deputatie de 

opdracht gegeven om de raad op de eerstvolgende zitting na de advisering door 

de deputatie, van het betreffende advies inzake de erkenning van de 

geloofsgemeenschap in kennis te stellen. 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad van Antwerpen neemt kennis van volgende adviezen: 

 Advies erkenning lokale geloofsgemeenschap volgens de verkorte 

procedure betreffende de lokale geloofsgemeenschap KUBA te Antwerpen 

(Berchem) 

 

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

 

Nr. 1/8 van de agenda 

 

Erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen. 

Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening. 

Begrotingswijziging Nr. 1 van 2022. Negatief advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Bevoegdheid 

 

Krachtens art. 33 van de organieke wet van 21 juni 2002 betreffende de 

Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van 

België (CVR), de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de 

materiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen, is de provincieraad bevoegd om advies te geven inzake de 

begroting. 

 

2. Juridische context 

 

De organieke wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België (CVR), de 

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële 

belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen legt aan de provincies verplichtingen op tot de financiering van 

de uitgaven van de erkende Provinciale Instellingen voor niet-confessionele 

morele dienstverlening. 

 

De provinciewet van 30 april 1836 verplicht in artikel 69 de provincie om in haar 

budget kredieten in te schrijven voor de uitgaven met betrekking tot de 

instellingen voor niet-confessionele morele dienstverlening, zoals vermeld in 

artikel 27 van voormelde organieke wet van 21 juni 2002. 
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Luidens art. 30 van de organieke wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale 

Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België 

(CVR), de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de 

materiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen, worden de begroting en de rekening overeenkomstig de door 

de Koning, na advies van de Centrale Vrijzinnige Raad, vast te stellen modellen 

opgemaakt. 

 

Luidens art. 10 van het Koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het 

algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het 

beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor 

morele dienstverlening, is het begrotingsresultaat van de vorige boekjaren dat 

op de begroting wordt ingeschreven, het resultaat van de begroting van het 

voorgaande boekjaar en van de wijzigingen daarin. Dit wordt uitgevoerd bij 

wege van begrotingswijzigingen. 

 

Luidens artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het 

algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het 

beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende centra voor 

morele dienstverlening, dient de Raad van Bestuur, wanneer de rekening van het 

voorbije jaar werd afgesloten, de boni op te nemen in begrotingswijziging. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In vergadering van 25 april 2022 heeft de raad van bestuur van de Provinciale 

Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD) te Antwerpen de rekening voor het 

dienstjaar 2021 goedgekeurd. Het dossier is op 13 mei 2022 ingekomen op het 

provinciebestuur van Antwerpen. 

 

In vergadering van 25 april 2022 heeft de raad van bestuur van de Provinciale 

Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD) te Antwerpen tevens de 

begrotingswijziging Nr. 1 voor het dienstjaar 2022 goedgekeurd. Het dossier is 

eveneens op 13 mei 2022 ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

De rekening 2021 werd door de deputatie in zitting van 23 juni 2022 

onontvankelijk verklaard, aangezien de reële inkomsten en uitgaven van 2021 

werden vergeleken met bedragen voorzien in de toen nog niet definitief 

goedgekeurde begrotingswijziging nr. 2 van 2021, hetgeen ook door de PIMD 

Antwerpen zelf werd gemeld in het begeleidend schrijven. 

 

In dezelfde zitting werd beslist om in afwachting van een definitieve beslissing 

over de begrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 van 2021, de begroting voor 2022, en 

het te geven advies over de jaarrekening 2021 van de Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening te Antwerpen, de begrotingswijziging Nr. 1 van 2022 nog 

niet te adviseren. 
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Bij besluit van de Minister van Justitie van 12 juli 2022 werd de begroting voor 

het dienstjaar 2022 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te 

Antwerpen goedgekeurd met: 

Begroting 2022 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

Gewone dienst 1.120.620,00 1.120.620,00 0,00 

Buitengewone dienst 31.790,00 31.790,00 0,00 

 

In zitting van 15 september 2022 werd de rekening van 2021 van de Provinciale 

Instelling voor Morele Dienstverlening negatief geadviseerd door de deputatie en 

werden bepaalde uitgaven verworpen. 

 

Luidens artikel 10 van het voormelde koninklijk besluit van 17 februari 2004 

dient de Raad van Bestuur, wanneer de rekening van het voorbije jaar werd 

afgesloten, de boni van 2021 op te nemen in de begrotingswijziging Nr. 1 van 

2022. 

 

De boni van 2021, zoals voorgesteld in de ingediende rekening over 2021, 

bedragen respectievelijk: 

 Voor de gewone dienst:  223.533,07 EUR 

 Voor de buitengewone dienst: 36.814,63 EUR 

 

Deze boni werden correct verwerkt in de voorliggende begrotingswijziging Nr.1 

van 2022. De uitgaven blijven ongewijzigd t.o.v. de originele begroting voor 

2022. Er is derhalve een overschot op de gewone dienst van 223.533,07 EUR. 

Ook voor de buitengewone dienst worden er geen extra uitgaven voorzien, met 

derhalve een overschot van 36.814,63 EUR. 

 

In de originele begroting 2022 werden de ontvangsten en uitgaven origineel 

geraamd als volgt: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

gewone dienst 1.120.620,00 1.120.620,00 0,00 

buitengewone dienst 31.790,00 31.790,00 0,00 

totaal 1.152.410,00 1.152.410,00 0,00 

 

De totale provinciesubsidie 2022 werd origineel geraamd op 1.151.410,00 

EUR, waarvan 1.119.620,00 EUR op de gewone begroting en 31.790,00 EUR op 

de buitengewone begroting. 

 

Na aanpassing van de cijfers van deze goedgekeurde originele begroting aan de 

niet goedgekeurde rekeningcijfers van 2021, kan de begroting 2022 na deze 

eerste wijziging als volgt worden samengevat: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

gewone dienst 1.344.153,07 1.313.381,42 223.533,07 

buitengewone dienst 68.604,63 69.274,93 36.814,63 
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totaal 1.412.757,70 1.382.656,35 260.347,70 

 

Het betreft hier aldus enkel de wettelijk en reglementair voorziene overdracht. 

 

Aangezien de deputatie diverse uitgaven heeft verworpen en de rekening 2021 

negatief heeft geadviseerd, is het rekeningresultaat voor 2021 derhalve nog niet 

definitief en kunnen de thans voorliggende resultaten van de rekening 2021 dan 

ook niet in een begrotingswijziging worden opgenomen. 

 

Derhalve dient de begrotingswijziging nr. 1 van 2022 dan ook negatief te worden 

geadviseerd. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): 

 

SDG 10: Ongelijkheid verminderen: dring ongelijkheid in en 

tussen landen terug 

SDG-subdoelstelling: 10.2 Tegen 2030 de sociale, economische 

en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, 

ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, 

godsdienst of economische of andere status. 

 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

In de federale regelgeving zijn er geen (voorafgaande) overlegvergaderingen 

voorzien noch de verplichte indiening van financiële meerjarenplannen voor zes 

jaren, maar enkel de jaarlijks in te dienen begrotingen en begrotingswijzigingen.  

In zijn besluit van 8 mei 2017 heeft de minister van Justitie echter aangegeven 

dat zulks voorafgaand overleg noodzakelijk is, zelfs zonder dat ervoor een 

wettelijk kader hoeft te bestaan. Noch over de rekening 2021, noch over 

voorliggende en daaraan gekoppelde begrotingswijziging nr. 1 van 2022 werd 

voorafgaand overleg gepleegd. 

 

De provinciale overheid (de provincieraad) heeft een adviserende bevoegdheid 

met betrekking tot de door de PIMD ingezonden begroting. Zij kan voorstellen 

om bepaalde uitgavenkredieten te schrappen, te wijzigen of aan te passen 

(verminderen). 

 

Vervolgens stelt de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR) de uitgaven betreffende de 

organisatie en de werking van de morele dienstverlening definitief vast, keurt de 

begroting goed en zendt ze naar de Minister van Justitie. De CVR kan dus de 

door uw raad geschrapte of verminderde uitgavenkredieten opnieuw volledig en 

verhoogd in de begroting van de PIMD opnemen en goedkeuren. 

 

De begroting wordt onderworpen aan de (pro forma) goedkeuring van de 

Minister van Justitie, die behoudens materiële vergissing, de artikelen 

betreffende de uitgaven houdende de organisatie en de werking van de morele 

dienstverlening niet kan wijzigen. 
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Deze begrotingswijziging bevat alle noodzakelijke stukken (voor zover van 

toepassing) zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 17 februari 2004 

houdende het algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen 

belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende 

niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra 

voor morele dienstverlening, doch ook enkel deze. 

 

Het financiële gedeelte van de begrotingswijziging werd opgemaakt volgens het 

model van het Koninklijk Besluit van 1 maart 2004 tot vaststelling van de 

modellen van de begroting en de rekeningen van de instellingen belast met het 

beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor 

morele dienstverlening. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 22 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

BBC: Actieplan: Interne werking DREM 2020-2025 - Actie: DEG Interne werking. 

 

Een budget ten belope van 1.151.410,00 EUR ten voordele van het PIMD werd 

reeds voorzien in het provinciale meerjarenplan 2020-2025, op boekhoudsleutel 

2022/64902000/0791 - Niet-nominatieve subsidies/Niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen (subsidie Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening (W)), ramingsnummer MJP001466, van het budget 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van de begrotingswijziging Nr. 1 van 2022 van de 

Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, met als 

resultaat: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

gewone dienst 1.344.153,07 1.120.620,00 223.533,07 

buitengewone dienst 68.604,63 31.790,00 36.814,63 

totaal 1.412.757,70 1.152.410,00 260.347,70 

 

Artikel 2: 

Vastgesteld wordt dat de rekening 2021 van de Provinciale Instelling voor Morele 

Dienstverlening te Antwerpen door de deputatie negatief werd geadviseerd en 

dat bepaalde uitgaven werden verworpen, waardoor het rekeningresultaat in de 

ingediende rekening nog onzeker en niet definitief is. 

 

Artikel 3: 
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De weigering om de in de originele begroting voor 2022 van de Provinciale 

Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen voorziene subsidies, 

geraamd op 1.119.620,00 EUR op de gewone begroting en 31.790,00 EUR op de 

buitengewone begroting, blijft onverkort behouden. 

 

Artikel 4: 

De begrotingswijziging Nr. 1 van 2022 van de Provinciale Instelling voor Morele 

Dienstverlening te Antwerpen wordt ongunstig geadviseerd. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord. 
 
Mevrouw BAKELANTS.- Bedankt, voorzitter. Geachte collega’s, de begrotingswijziging 
nummer 1 van 2022 en de begroting 2023 voor IMD Antwerpen staat hier op de agenda, 
beide ter stemming voor een negatief advies. Onze fractie heeft hier nog enkele bedenkingen 
over.  
 
Ik begin bij de motivering van agendapunt 1/8, negatief advies bij de begrotingswijziging 
nummer 1. Op welke wetgeving baseert de deputatie zich bij het verwerpen van de uitgaven? 
Ik verwijs hierbij naar artikel 37 tot en met 41 van de Wet van 21 juni 2002 betreffende de 
Centrale Raad ter niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België. 
Hierin staat dat de deputatie het recht heeft een negatief advies af te leveren maar niet om de 
uitgaven te verwerken. Het komt eigenlijk de Centrale Vrijzinnige Raad, dus het hoogste 
orgaan van de vrijzinnige organisaties in België, toe de uitgaven definitief vast te stellen en de 
rekeningen goed te keuren. En het is de minister van Justitie die de finale goedkeuring 
verleent. Artikel 41 voorziet bovendien een beroepsprocedure bij de minister van Justitie. 
Nu, in het voorjaar heeft IMD Antwerpen een zeer lijvig document ingediend op vraag van 
het kabinet van de minister van Justitie. Dat dossier bevatte een zeer gedetailleerde 
motivatie en onderbouw van de gecontesteerde uitgaven. Het bevatte zo’n driehonderd 
pagina’s, dus een zeer lijvig document. Jammer genoeg ontbreekt dit document ook bij de 
bijlage hier. Nu, het provinciebestuur kreeg de motivatiebundel door het kabinet van Justitie. 
Nu, wij vragen ons af van, als de deputatie niet akkoord is met de aangeleverde motivatie, 
waarom werd er dan geen gebruik gemaakt van de beroepsmogelijkheid bij de minister van 
Justitie?  
 
En als ik mag, zou ik ook nog even al graag willen ingaan op het agendapunt 1/9 omdat het 
over dezelfde materie handelt. Er wordt hier ook verwezen naar het gebrek aan overleg, 
niettegenstaande dat de gedeputeerde en zijn leidend Antwerpen de uitnodigingen tot 
overleg zelfs door de minister van Justitie onbeantwoord hebben gelaten. Er zijn 
verschillende pogingen tot overleg gebeurd, maar jammer genoeg zijn ze er niet op ingegaan. 
In dit agendapunt hebben we opnieuw ook weer hetzelfde verhaal over de verplichte en de 
facultatieve uitgaven. Op basis van de bestaande regelgeving kunnen de IMD’s niet worden 
verplicht om in hun begroting een onderscheid te maken tussen de verplichte en de 
facultatieve uitgaven. Noch de Wet van 21 juni 2002, noch de Provinciewet van 30 april 1836 
voorzien in dit onderscheid. Tot hier onze bedenkingen van onze fractie. 
 
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Mevrouw Verhaert heeft het woord. 
 
Mevrouw VERHAERT.- Ja. Wij treden de bemerkingen van collega Bakelants bij. We vinden 
het een beetje raar dat we nu opnieuw hetzelfde meemaken als een tijd geleden waar die 
procedure niet heeft geleid tot het resultaat dat u ervan hoopte. Dat kan voorvallen. Je hebt 
dan de mogelijkheid om in beroep te gaan, dat is niet gebeurd. Je herhaalt nu gewoon 
opnieuw dezelfde stappen. En ik denk, ja, dat is dan gedoemd om tot opnieuw hetzelfde 
resultaat te leiden. Maar wat we ook vreemd vinden is dat je in de eigen argumentatie een 
analogie maakt met wat je moet doen voor confessionele levensbeschouwingen.  
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Maar in de wijze waarop confessionele levensbeschouwing wordt uitgeoefend, heeft de 
provincie ook niks te zeggen. Dus dat is ook voor het levensbeschouwelijke niet-confessionele 
dat geval. Dat is eigenlijk iets wat inderdaad, zoals collega Bakelants zegt, bij de Centrale 
Raad ligt. En de discretionaire bevoegdheid van laten we zeggen de bedienaren van die 
levensbeschouwing zelf. Daar hoeven wij niks over te zeggen. Dat is ook onze taak niet en dat 
is ook niet in de wetgeving zo opgenomen. Dus wij gaan met de Vooruit-fractie ook tegen dit 
negatief advies stemmen. Ik denk, voorzitter, dat het dan betekent dat wij gewoon op het 
knopje nee drukken. Correct? Ja hè. Dank u. 
 
VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Goed, dank u wel, collega’s. Goed, de wet op de 
vrijzinnigheid, collega’s, zegt dat de provincies alle tekorten moeten bijpassen, zonder 
onderscheid. Zo betaalt de provincie onder andere, ik wil het toch nog wel eens zeggen, de 
cadeautjes voor het lentefeest, de bedrijfswagen voor de directeur en nog een aantal zaken. 
Er worden ook nog eens provinciale middelen doorgesluisd naar bevriende organisaties. Dit 
kost de belastingbetaler miljoenen. Antwerpen en de provincie Limburg keuren daarom de 
begroting en de rekening van de PIMD niet meer goed. En wij hebben gevraagd aan minister 
Van Quickenborne om een duidelijke wetgeving.  
 
En als u zegt, mevrouw Verhaert, dat wij bij de andere erediensten ook niks te zeggen 
hebben. Nee, maar daar krijgen wij tenminste inzage in de rekeningen. Daar kunnen wij zien 
waar het geld naartoe gaat. En hier als we de boeken vragen, dan krijgen we algemeenheden 
en dan krijgen we nooit de details. En daarom heb ik gevraagd aan minister Van 
Quickenborne naar een duidelijke wetgeving. En dat we geen contacten zouden hebben 
gehad, mevrouw Bakelants, dat is een leugen. Dat is een leugen. Het kabinet van de ministers 
heeft ons in juni via mail bevestigd dat ze bezig zijn met een voorstel uit te werken dat 
onderscheid maakt tussen verplichte en facultatieve uitgaven. Maar een paar weken later 
heeft hij dan toch maar bij ministerieel besluit gepubliceerd en goedgekeurd en alles van de 
begroting PIMD goedgekeurd. Is het kabinet teruggefloten of in snelheid gepakt, ik weet het 
niet, maar in elk geval …  
 
En wij zouden natuurlijk in beroep kunnen gaan en we kunnen dat nog doen. We kunnen 
naar de Raad van State gaan. Dat zouden we kunnen doen. Maar ik blijf toch nog altijd de 
weg bewandelen om nog tot een overeenkomst te komen met het kabinet. We hebben vorige 
week ook nog via onze advocaten een verzoek daartoe aan de minister gestuurd. En ik hoop 
nog altijd dat wij tot een goede oplossing kunnen komen. Maar ik vraag alleen maar 
duidelijkheid en dat men mij inderdaad op een correcte manier informeert waar al het geld 
dat wij van de belastingbetaler doorsluizen naar de PIMD, en ik weet waarvoor dat dat nu 
juist wordt besteed. Een bij de andere, bij de erediensten, weet ik dat perfect. Bij de PIMD 
weet ik dat niet. 
 
VOORZITTER.- Goed. Als er geen vragen meer zijn, kan de stemming starten.  
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming 
24 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben nee gestemd;  
2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 24 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 2 onthoudingen  

 

 

Nr. 1/9 van de agenda 
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Erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen. 

Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening. 

Begroting 2023. Negatief advies. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Krachtens art. 33 van de organieke wet van 21 juni 2002 betreffende de 

Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van 

België (CVR), de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de 

materiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen, is de provincieraad bevoegd om advies te geven inzake de 

begroting. 

 

2. Juridische context 

 

De organieke wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België (CVR), de 

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële 

belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen legt aan de provincies verplichtingen op tot de financiering van 

de uitgaven van de erkende Provinciale Instellingen voor niet-confessionele 

morele dienstverlening. 

 

De provinciewet van 30 april 1836 verplicht in artikel 69 de provincie om in haar 

budget kredieten in te schrijven voor de uitgaven met betrekking tot de 

instellingen voor niet-confessionele morele dienstverlening, zoals vermeld in 

artikel 27 van voormelde organieke wet van 21 juni 2002. 

 

Luidens art. 30 van de organieke wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale 

Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België 

(CVR), de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de 

materiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen, worden de begroting en de rekening overeenkomstig de door 

de Koning, na advies van de Centrale Vrijzinnige Raad, vast te stellen modellen 

opgemaakt. 

 

Luidens art. 10 van het Koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het 

algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het 

beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor 

morele dienstverlening, is het begrotingsresultaat van de vorige boekjaren dat 

op de begroting wordt ingeschreven, het resultaat van de begroting van het 

voorgaande boekjaar en van de wijzigingen daarin. Dit wordt uitgevoerd bij 

wege van begrotingswijzigingen. 
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Luidens artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 dient de Raad 

van Bestuur, wanneer de rekening van het voorbije jaar werd afgesloten, de boni 

op te nemen in begrotingswijziging. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In vergadering van 25 april 2022 heeft de raad van bestuur van de Provinciale 

Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD) te Antwerpen de begroting voor 

het dienstjaar 2023 goedgekeurd. Het dossier is op 13 mei 2022 ingekomen op 

het provinciebestuur van Antwerpen. 

 

In de begroting 2023 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd als volgt: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst 1.222.120,00 1.222.120,00 0,00 

buitengewone dienst 31.790,00 31.790,00 0,00 

totaal 1.253.910,00 1. 253.910,00 0,00 

 

De totale provinciesubsidie 2022 wordt geraamd op 1.251.410,00 EUR, 

waarvan 1.219.620,00 EUR op de gewone begroting en 31.790,00 EUR op de 

buitengewone begroting. Deze bedragen werden correct in de begroting voor 

2023 voorzien, respectievelijk op afdeling 107 (subsidies), en afdeling 302 

(subsidies in kapitaal). 

 

In zitting van de deputatie van 23 juni 2022 werd beslist om in afwachting van 

een definitieve beslissing over de begrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 van 2021, de 

jaarrekening 2021 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te 

Antwerpen nog niet te adviseren. 

In dezelfde zitting van de deputatie werd beslist om in afwachting van een 

definitieve beslissing over de begrotingswijzigingen nrs. 1 en 2 van 2021, de 

begroting voor 2022, en het te geven advies over de jaarrekening 2021 van de 

Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, de 

begrotingswijziging nr. 1 van 2022 nog niet te adviseren. 

 

In zitting van de deputatie van 15 september 2022 werd beslist de jaarrekening 

2021 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen 

negatief te adviseren en de uitgaven zoals opgesomd in de toegevoegde Bijlage 

1. ‘Te verwerpen kosten rekening 2021 PIMD Antwerpen’ te verwerpen. 

 

In zitting van 22 september 2022 werd door de deputatie beslist om een 

ontwerp van provincieraadsbesluit in te dienen inzake de begrotingswijziging nr. 

1 van 2022 van de PIMD Antwerpen met negatief advies hieromtrent. 

 

Er wordt vastgesteld dat in de door de PIMD Antwerpen ingediende 

begrotingswijziging nr. 1 van 2022 bij de ontvangsten van de gewone en de 

buitengewone dienst op ‘voorgaande dienstjaren’ het saldo van de rekening 

2021 werd ingeschreven, zijnde respectievelijk 223.533,07 EUR en 36.814,63 
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EUR. In de voorliggende begrotingswijziging nr. 1 van 2022 werden geen extra 

inkomsten of uitgaven voorzien zodat deze begrotingswijziging afsluit met een 

batig saldo op de gewone dienst van 223.533,07 EUR en op de buitengewone 

dienst van 36.814,63 EUR. Deze overschotten zijn echter niet hernomen in de 

respectieve rubrieken m.b.t. de ‘voorgaande dienstjaren’ in de ingediende 

begroting voor 2023. Zowel op post 101 (ontvangsten gewone dienst – 

voorgaande dienstjaren) als de post 301 (ontvangsten buitengewone dienst – 

voorgaande dienstjaren), zijn deze overschotten herleid tot 0,00 EUR. Hiervoor 

werd geen enkele toelichting verstrekt noch enig ander begrotingsdocument om 

deze vermindering te staven. De begroting 2023 is dan ook behept met formele 

onregelmatigheden. 

 

Een ernstig en voorzichtig financieel beleid houdt steeds een gedegen afweging 

in van de kosten –die in grote mate op de maatschappij worden afgewenteld- en 

de doelstellingen die worden nagestreefd, en dit conform het zuinigheids- en 

proportionaliteitsbeginsel. De verplichting tot financiering vanwege de provincie 

is geen vrijgeleide. 

 

Er wordt vastgesteld dat de ingediende documenten onvoldoende transparant 

zijn om het verschil te kunnen maken tussen enerzijds verplichte uitgaven en 

anderzijds facultatieve uitgaven, hoewel er reeds meer detail werd verstrekt 

vanuit PIMD wat de rubriek 230 ‘Kosten m.b.t. activiteiten’ betreft. Enkel de 

verplichte uitgaven,  i.e. de uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn aan de 

wettelijke taakstelling van de PIMD, kunnen doorgerekend worden aan de 

provincie. Alle andere uitgaven dienen door eigen inkomsten van de PIMD 

gefinancierd te worden. De door te rekenen uitgaven dienen eveneens in de lijn 

te liggen met wat wordt betoelaagd voor de eredienstinstellingen die vallen 

onder het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en 

werking van de erkende erediensten, en dit conform de artikelen 11, 19, 21 en 

181 van de gecoördineerde grondwet en artikel 9 van Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens. Ook de wetgever zelf heeft in de memorie van toelichting 

bij artikel 26 van de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de 

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en 

financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen, gesteld dat de verplichte tussenkomst van de provincie wordt 

ingevoegd naar analogie met het artikel 92, 1° van het (thans opgeheven) 

keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken, wat inhoudt dat 

de provincie enkel verplicht is -wat betreft de gewone uitgaven- tussen te komen 

bij een tekort op de gewone uitgaven, zijnde de kosten voor het onderhoud en 

de versiering van de gebouwen alsook de kosten voor de uitoefening van de 

niet-confessionele morele dienstverlening. Het gaat hierbij dan voornamelijk om 

materiële voorzieningen om de dienstverlening mogelijk te maken. De provincie 

is daarentegen niet verplicht om tegemoet te komen zo het tekort van de 

instelling aan facultatieve uitgaven te wijten is. Deze analogie wordt thans in 

ruime mate niet bereikt. 
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Tevens wordt vastgesteld dat de eigen inkomsten van de PIMD quasi 

onbestaande zijn of niet in de begroting worden opgenomen, deels door de 

toepassing van ‘schuldvergelijking’ wat indruist tegen het universaliteitsbeginsel, 

en meer bepaald het compensatieverbod, deels door oneigenlijk gebruik van een 

vzw-structuur voor bepaalde centra voor morele dienstverlening waardoor enkel 

de tegemoetkoming in de tekorten van deze vzw’s in de begroting van de PIMD 

worden opgenomen. Inkomsten die door de centra voor morele dienstverlening 

(die onmogelijk de structuur van een vzw kunnen aannemen) worden 

gegenereerd, dienen echter in de geconsolideerde begroting van het PIMD te 

worden opgenomen. 

 

De wijze waarop men de morele dienstverlening organiseert is een interne 

aangelegenheid van de niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap, 

en de overheid mag zich niet inmengen in de uitoefening van de vrijheden die 

beschermd worden door het verdrag van de rechten van de mens, waaronder 

dus de godsdienstvrijheid. De overheid is echter niet gehouden om alle kosten te 

dragen doch enkel deze om een normale beleving en ontwikkeling van de 

vrijheden mogelijk te maken. Zowel de decreetgever (voor de erediensten) als 

de wetgever (voor de niet-confessionele levensbeschouwing) hebben dit kader 

vastgesteld. Het is aan de PIMD om aan te tonen welke uitgaven verplicht zijn, 

en welke anderzijds facultatief zijn. Niet valt in te zien of te rechtvaardigen -

noch juridisch noch feitelijk- dat alle kosten die door de PIMD worden gedragen, 

vallen onder verplichte uitgaven. Het staat de PIMD vrij om ook facultatieve 

uitgaven te doen en het komt de provincie enkel toe om 1° uitgaven te 

schrappen indien deze manifest onwettig zijn, of 2° uitgaven weigeren te betalen 

indien deze overdreven zijn. Voorafgaand overleg is derhalve noodzakelijk, wat 

bij de opmaak van deze begrotingswijziging niet is gebeurd. 

 

Bij gebrek aan duidelijkheid omtrent het al dan niet verplichte karakter van 

diverse uitgaven, is het voor de provincie derhalve onmogelijk vast te stellen 1° 

tot welke financiële tussenkomst de provincie wettelijk gehouden is en 2° om vrij 

te bepalen welke vrijwillige tussenkomst in de facultatieve uitgaven in 

voorkomend geval kan overwogen worden. 

 

Aangezien aldus niet kan worden vastgesteld welke uitgaven verplicht zijn en 

dus kunnen doorgerekend worden aan de provincie indien de inkomsten 

ontoereikend zijn, kan ook niet beoordeeld worden of het in de begroting 

voorziene subsidiebedrag vanwege de provincie (1.219.620,00 EUR voor de 

gewone dienst en 31.790,00 EUR voor de buitengewone dienst) correct en 

verplicht is. Derhalve dient de begroting dan ook negatief te worden 

geadviseerd. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): 
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SDG 10: Ongelijkheid verminderen: dring ongelijkheid in en tussen 

landen terug 

SDG-subdoelstelling: 10.2 Tegen 2030 de sociale, economische 

en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, 

ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, 

godsdienst of economische of andere status. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De begroting 2023 werd tijdig, i.e. voor 15 mei 2022 ingestuurd. 

 

In de federale regelgeving zijn er geen (voorafgaande) overlegvergaderingen 

voorzien noch de verplichte indiening van financiële meerjarenplannen voor zes 

jaren, maar enkel de jaarlijks in te dienen begrotingen en begrotingswijzigingen. 

In zijn besluit van 8 mei 2017 heeft de minister van Justitie echter aangegeven 

dat zulks voorafgaand overleg noodzakelijk is, zelfs zonder dat ervoor een 

wettelijk kader hoeft te bestaan. 

Noch over de rekening 2021, noch over de daaraan gekoppelde 

begrotingswijziging nr. 1 van 2022, noch over de begroting voor 2023 werd 

voorafgaand overleg gepleegd. 

 

De provinciale overheid (de provincieraad) heeft een adviserende bevoegdheid 

met betrekking tot de door de PIMD ingezonden begroting. Zij kan voorstellen 

om bepaalde uitgavenkredieten te schrappen, te wijzigen of aan te passen 

(verminderen). 

 

Vervolgens stelt de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR) de uitgaven betreffende de 

organisatie en de werking van de morele dienstverlening definitief vast, keurt de 

begroting goed en zendt ze naar de Minister van Justitie. De CVR kan dus de 

door uw raad geschrapte of verminderde uitgavenkredieten opnieuw volledig en 

verhoogd in de begroting van de PIMD opnemen en goedkeuren. 

 

De begroting wordt onderworpen aan de (pro forma) goedkeuring van de 

Minister van Justitie, die behoudens materiële vergissing, de artikelen 

betreffende de uitgaven houdende de organisatie en de werking van de morele 

dienstverlening niet kan wijzigen. 

 

Deze begroting bevat alle noodzakelijke stukken (voor zover van toepassing) 

zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 17 februari 2004 houdende het 

algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het 

beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor 

morele dienstverlening. 

 

Het financiële gedeelte van de begroting werd opgemaakt volgens het model van 

het Koninklijk Besluit van 1 maart 2004 tot vaststelling van de modellen van de 

begroting en de rekeningen van de instellingen belast met het beheer van de 



VERGADERING VAN 27 OKTOBER 2022 

 49 

materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele 

dienstverlening. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 22 september 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

BBC: Actieplan: Interne werking DREM 2020-2025 - Actie: DEG Interne werking. 

 

Een budget ten belope van 1.251.410,00 EUR ten voordele van het PIMD werd 

reeds voorzien in het provinciale meerjarenplan 2020-2025, op boekhoudsleutel 

2023/64902000/0791 - Niet-nominatieve subsidies/Niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen (subsidie Provinciale Instelling voor 

Morele Dienstverlening (W)), ramingsnummer MJP001466, van het budget 2023. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van de begroting van 2023 van de Provinciale Instelling 

voor Morele Dienstverlening te Antwerpen, met als resultaat: 

 

 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDO 

gewone dienst 1.222.120,00 1.222.120,00 0,00 

buitengewone dienst 31.790,00 31.790,00 0,00 

totaal 1.253.910,00 1. 253.910,00 0,00 

en met als geraamde provincietoelage  

voor de gewone begroting  1.219.620,00 EUR  

en voor de buitengewone begroting 31.790,00 EUR  

of in totaal 1.251.410,00 EUR  

 

Artikel 2: 

Vastgesteld wordt dat  

 er onvoldoende gegevens ter beschikking zijn om de wettelijk verplichte 

tussenkomst vanwege de provincie correct te kunnen vaststellen; 

 er materiële vergissingen staan in de ingediende begroting, met name 

voor wat betreft de overdracht van de saldi van de voorgaande 

dienstjaren. 

 

Artikel 3: 

De in de begroting van 2023 van de Provinciale Instelling voor Morele 

Dienstverlening te Antwerpen voorziene subsidies, geraamd op 1.219.620,00 

EUR op de gewone begroting en 31.790,00 EUR op de buitengewone begroting, 

worden niet goedgekeurd. 

 

Artikel 4: 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 50 

De begroting van 2023 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 

te Antwerpen wordt ongunstig geadviseerd. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming 
25 leden hebben ja gestemd; 
3 leden hebben nee gestemd;  
2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 3 stemmen nee en 2 onthoudingen  

 

 

Nr. 1/10 van de agenda 

 

Erratum. Flankerend Onderwijsbeleid. Subsidie aan VBJK vzw voor 2022 

in functie van de ondersteuning van het project TRAMPOLINE. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

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

is om te beslissen over de toekenning van nominatieve subsidies. 

 

2. Juridische context 

 

De volgende wetgeving is van belang: 

 

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

op de aanwending van sommige toelagen; 

- het aangepaste provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende 

de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Op 28 mei 2020 keurde de provincieraad een nominatieve subsidie goed t.h.v. 

91.000 EUR aan VBJK, de vzw die staat voor Vernieuwing in de 

Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Eerder had de deputatie al de 

engagementsverklaring goedgekeurd tussen de provincie  Antwerpen en de 

betrokken lokale besturen (Cluster 1: Boom, Niel, Willebroek, Rumst; Cluster 2: 

Turnhout, Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout), voor de uitvoering van het project 

TRAMPOLINE. TRAMPOLINE staat voor sTimuleren van Rijke leerervaringen voor 

Alle kinderen en jongeren Maximaal met Professionals, Ouders en vrijwilligers 

door Lokaal In te zetten op Netwerken En samenwerking. 
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In dit besluit vragen we uw raad om opnieuw de toekenning goed te keuren van 

een nominatim subsidie aan VBJK vzw in het kader van de verdere 

ondersteuning van het project TRAMPOLINE. 

 

De hoofddoelstelling van het project TRAMPOLINE is de gekwalificeerde 

uitstroom verhogen, door in te zetten op preventieve acties voor de allerjongste 

kinderen. Specifiek focussen we daarbij op een langdurige begeleiding over 

meerdere jaren. Het grote voordeel daarvan is immers dat we op die manier een 

integrale aanpak kunnen implementeren in het beleid van de lokale besturen. 

 

In de provincie Antwerpen verlaat 13% van de jongeren vroegtijdig de school, 

zonder diploma. Veel meer dan de klassieke aanpak die zich op de middelbare 

school richt, zet de provincie met TRAMPOLINE in op de veel jongere 

leeftijdsgroep, met weliswaar hetzelfde doel: ongekwalificeerde uitstroom te 

voorkomen. Meer bepaald willen wij lokale besturen ondersteunen in een beleid 

om kinderen en gezinnen een goede start te geven in het leven. 

 

Het begeleidingstraject ondersteunt 8 lokale besturen bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van een beleid dat bijdraagt tot het realiseren van kwaliteitsvolle en 

toegankelijke basisvoorzieningen voor gezinnen. 

 

Een evaluatie van de activiteiten vorig schooljaar is opgenomen in dossier 

VARIA-2022-01577 (verantwoording subsidie 2021), met een correctie daarop in 

VARIA-2022-01785. 

 

Het is de bedoeling om het opgezette begeleidingstraject met VBJK voort te 

zetten in het schooljaar 2022-2023, met opnieuw mogelijkheid tot verlenging 

daarna. 

 

De omgevingsanalyse die werd opgemaakt is het fundament voor een actieplan 

dat op het verdere traject binnen de lokale besturen zal sturen. Naast de 

basisvoorzieningen willen we ook de buurt en vrijwilligers een volwaardige plek 

geven in het traject van deze jonge kinderen. De doelstellingen en acties die 

geformuleerd worden, passen binnen het grotere verhaal van Trampoline met 

aandacht voor: 

• Preventief werken: basisvoorzieningen (kinderopvang, kleuterschool, spel & 

ontmoeting, consultatiebureaus …) kunnen een belangrijke rol spelen in het 

voorkomen van schooluitval later: op voorwaarde dat ze van goede kwaliteit 

zijn. 

• Basisvoorzieningen van goede kwaliteit: proactief werken aan 

toegankelijkheid (7 B’s), een wederkerig partnerschap tussen opvang/school 

en families, sterk pedagogisch project, inzetten op educare-benadering, 

warme en inclusieve transitiemomenten van thuis/BV naar andere BV’s. 

• Integrale aanpak: van versnipperde dienstverlening naar meer afgestemde 

samenwerking vanuit het belang van kinderen en gezinnen, van focus op 

1 levensdomein naar een integrale ondersteuning op meerdere 

levensdomeinen. 

• Bijdragen aan een geïntegreerd en coherent lokaal gezinsbeleid 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 52 

Die doelstellingen krijgen het komende jaar vorm via diverse acties, met daarbij: 

 

1. inhoudelijke en procesmatige ondersteuning op maat voor elke lokale 

werkgroep. 

2. drie verdiepingsdagen om over kernthema’s van Trampoline inhoudelijke 

expertise en uitwisseling te blijven garanderen, zoals: wat is een 

‘kwaliteitsvolle’ voorziening, hoe zorgen we voor een efficiënte impactmeting 

bij onze acties. 

3. thematische intervisiegroepen (in plaats van Lerende Netwerken vorig 

jaar). We merken dat diverse werkgroepen rond acties opzetten (bijv. 

peuterspeelpunt, warme transities, ...). Die willen we samenbrengen om 

ervaringen, tips, praktijken, ideeën uit te wisselen. Indien mogelijk koppelen 

we hier een studiebezoek aan. 

 

En uiteraard blijven we het communicatieplan uitvoeren. 

1. Nieuwsbrief ‘Springveer’ 

2. Communicatie over de lopende acties en successen in de kijker  

3. Onderhoud van de provinciale website 

 

SDG: 4 Kwaliteitsonderwijs 

SDG-subdoelstelling: 4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle 

meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande 

manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet 

kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten. 

 

SDG: 1 Geen armoede 

SDG-subdoelstelling: 1.2 Tegen 2030 het aandeel mannen, 

vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale 

definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de 

helft terugbrengen. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

Intussen is de ontvangen subsidie uit 2021 verantwoord, en werd het niet-

bestede deel teruggevorderd (zie VARIA-2022-01577 en VARIA-2022-01785), 

waardoor de technische voorwaarde voor een nieuwe toekenning alvast is 

vervuld. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De financiering van deze subsidie gebeurt met middelen van Flankerend 

Onderwijsbeleid, ARK 2022/64901000/0869/SOE (Volgnummer MJP: 

MJP001298). 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 
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De provincieraad keurt de toekenning van een nominatieve subsidie van 

91.000 EUR aan de vzw VBJK goed voor de ondersteuning van het project 

TRAMPOLINE in schooljaar 2022-2023. 

 

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

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

Nr. 1/11 van de agenda 

 

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Aanpassing meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf PVM; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf PVM; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB PVM in zitting van 23 juni 2022; 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de eerste 

wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2022-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB PVM in zitting van 27 oktober 2022; 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 
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Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB PVM goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB PVM een tweede wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met motivering van de verschuivingen 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

SDG: 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDGsubdoelstelling: 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

 

- 2.391.994 EUR voor 2022 

- 2.318.466 EUR voor 2023 

- 2.370.670 EUR voor 2024 

- 2.423.920 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf PVM. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf PVM voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 2.391.994 EUR voor 2022 

- 2.318.466 EUR voor 2023 
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- 2.370.670 EUR voor 2024 

- 2.423.920 EUR voor 2025 

 

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

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 1/12 van de agenda 

 

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Aanpassing meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf POA; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf POA; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB POA in zitting van 23 juni 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de eerste 

wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2022-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB POA in zitting van 27 oktober 2022; 
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3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB POA goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB POA een tweede wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen:  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met motivering van de verschuivingen 

 

Voor 2022 is een verhoging van de dotatie voorzien. Oorspronkelijk was er voor 

2022 een bedrag van 7.778.384 EUR voorzien. Na het begrotingsconclaaf in 

maart zijn er een aantal aanpassingen gebeurd, goed voor een verhoging van 

2.147.559 EUR in totaal. In dit bedrag zijn o.a. een tegemoetkoming voor de 

stijgende kosten van energie en de nog overblijvende corona-impact 

opgenomen, naast een bedrag voor aankoop van 2 ovens in PIVA, de bouw van 

een nieuw labo in avANt en een voorziening voor een toekomstige logistieke 

opportuniteit.  

Tijdens het budgetconclaaf van 8 september 2022 werd er beslist over de 

tweede verhoging van de dotatie door de bijkomende indexeringen personeel en 

gestegen energiekosten, goed voor een verhoging van 1.720.560 EUR. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): 

 

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling: 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

 

- 11.646.503 EUR voor 2022  

- 7.932.330  EUR voor 2023 
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- 8.089.358  EUR voor 2024 

- 8.249.524 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf POA.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf POA voor de realisatie van 

de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 11.646.503 EUR voor 2022 

- 7.932.330  EUR voor 2023 

- 8.089.358  EUR voor 2024 

- 8.249.524 EUR voor 2025 

 

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

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja. 

 

 

Nr. 1/13 van de agenda 

 

Autoluwe fietsroute Herentals. Turnhout. Aanbestedingsdossier niet-

vergunningsplichtige werken. 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 
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Op 2 juli 2020 keurde de deputatie de samenwerkingsovereenkomsten voor de 

uitvoering van het in de startnota opgemaakte actieplan voor de autoluwe 

fietsroute (voormalige schakelroute, als alternatief voor de fietsostrade F102 

Herentals – Turnhout) met de gemeenten Lille, Kasterlee en de steden Herentals 

en Turnhout goed. 

 

Op 26 november 2020 heeft de deputatie een raamovereenkomst gegund voor 

diensten voor het op afroep ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van de 

aanleg van fietsostrades, fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten. Via de 

raamovereenkomst heeft de dienst Mobiliteit (DMOB) een offerte gevraagd voor 

de opmaak van een ontwerp en begeleiding van de uitvoering van de autoluwe 

fietsroute Herentals – Turnhout. 

 

Op 29 juli 2021 keurde de deputatie het gunningsverslag en de aanstelling goed 

van het studiebureau Velo-drive vennootschap of vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid, met betrekking tot de bestelopdracht voor de aanstelling 

van een studiebureau voor het ontwerpen en begeleiden van de uitvoering van 

de autoluwe fietsroute Herentals - Turnhout via de raamovereenkomst voor het 

op afroep ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van de aanleg van 

fietsostrades, fietsinfrastructuur en fietsrouteprojecten. 

 

DMOB rondde het definitief ontwerp voor de niet-vergunningsplichtige werken af 

in april 2022. Dit ontwerp werd op de projectstuurgroep van 25 april 2022 

goedgekeurd. 

 

De uitvoeringstermijn voor het bouwen van de infrastructuur wordt geraamd op 

60 werkdagen. 

 

De opdracht omvat de volgende werken: 

- het veranderen van de weginrichting door minimale handelingen, o.m. door 

nieuwe markeringen en plaatselijke overgangen te wijzigen. 

 

 

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 de zitting van 6 oktober 2022. 
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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. 

 

BBC actieplan: Fietsinfrastructuur: we zetten in op infrastructuur voor fietsers. 

BBC actie: DMOB Fietsostrades: we leggen fietsostrades aan. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de ontwerpen van het uitvoeringsdossier voor de niet-

vergunningsplichtige werken voor de aanleg van de autoluwe fietsroute 

Herentals – Turnhout goed. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt het bestek van het uitvoeringsdossier voor de niet-

vergunningsplichtige werken voor de aanleg van de autoluwe fietsroute 

Herentals – Turnhout goed. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad keurt de openbare procedure als plaatsingswijze voor de niet-

vergunningsplichtige werken voor de aanleg van de autoluwe fietsroute 

Herentals – Turnhout goed. 

 

Digitale bijlagen: 

- Bestek 

- Meetstaat 

- Ontwerpplannen 

 

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

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja. 

 

 

Nr. 1/14 van de agenda 
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Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier, segment 5. Brug en tunnelcomplex in 

Lier. Meerkosten. 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 14 januari 2013, meer bepaald artikel 38/2. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Met de aanleg van de infrastructuurwerken bleek het uitvoeringsscenario niet 

volledig uitvoerbaar zoals beschreven in het bestek. De aanpassingen nodig om 

de infrastructuur uitvoerbaar te maken zorgden voor meerwerken die de dienst 

Mobiliteit niet kon voorzien in het bestek. 

Deze meerwerken samen met de extreme prijsstijgingen zorgen ervoor dat de 

budgetten overschreden zijn. 

 

Na de gunning van deze overheidsopdracht besliste het agentschap Wegen en 

Verkeer (AWV) dat de tunnel en de herstelling van de Ring van Lier anders 

uitgevoerd moest worden dan in hun eerder advies. 

 

Toen de aannemer conform het bestek de berekeningen voor de brug maakte, 

bleek dat het initiële ontwerp niet uitvoerbaar was. Op basis van deze rekennota 

werd het ontwerp en uitvoeringswijze aangepast. Dit ontwerp houdt ook 

rekening met een nieuwe norm (standaardbestek 260) voor de berekening van 

de eigenfrequentie van bruggen die het gebruikscomfort en de levensduur van 

de brug ten goede komt. 

 

Het ontwerp van de brug werd als volgt aangepast: 

 Er is 1 brugpijler minder 

 Er werd meer beton en wapening gebruikt in de overige pijlers 

 Er is een dubbele wapeningskorf in de funderingspalen geplaatst 

 Er werd een ander type van oplegtoestellen en voegbanden voor de brug 

gebruikt als gevolg van de gewijzigde lastendaling 

 Er werden hogere brugdelen geplaatst om de eigenfrequentie op te vangen 

met grotere hoeveelheden staal tot gevolg. 

 

De prijs van het staal, door de krapte op de staalmarkt, is meer dan verdubbeld. 

Dit resulteert in zeer grote herzieningscoëfficiënten. In april 2022 bedroeg deze 

58%, dit betekent dat de aannemer voor elke 100,00 EUR uitgevoerd werk, 

recht heeft op 158,00 EUR. 
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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 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De geplande uitgaven die gepaard gaan met deze meerkosten bedragen 

3.321.948,48 EUR inclusief btw. 

 

Deze uitgaven worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. 

 

BBC actieplan: AP Fietsinfrastructuur: we zetten in op infrastructuur voor 

fietsers. 

BBC actie: A DMOB Fietsostrades: we leggen fietsostrades aan. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad neemt kennis van de wijzigingen en meerkosten voor de aanleg 

van segment 5 van de fietsostrade F11 Antwerpen - Lier. De totale meerkosten 

worden geraamd op 3.321.948,48 EUR incl. btw. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt de wijzigingen en meerkosten voor de aanleg van 

segment 5 van de fietsostrade F11 Antwerpen - Lier goed. 

 

Bijlagen: 

1. Provincieraadsbesluit van 26 februari 2015: principiële goedkeuring 

aanleg fietsostrade F11 Antwerpen - Lier 

2. Deputatiebesluit van 1 oktober 2015: gunning studieopdracht aan Arcadis 

3. Provincieraadsbesluit van 28 februari 2019: goedkeuring F11 Antwerpen - 

Lier: ontwerpplannen, bestekken, ramingen 

4. Deputatiebesluit van 17 oktober 2019: gunning aanleg Viabuild – Emotec 

 

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

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

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 449.000 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 
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en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook 

via toegang tot financiële diensten. 

 

 Ondersteuning voor sterkere samenwerkingsverbanden met de 

hogescholen in de provincie Antwerpen (deelbudget 300.000 EUR) 

 

Tussen het departement Economie, Streekbeleid en Europa (DESE) en de 

hogescholen in de provincie Antwerpen bestaan er verschillende vormen van 

samenwerking. Hogescholen kunnen worden beschouwd als belangrijke actoren 

binnen het economisch en innovatief weefsel van de provincie Antwerpen. In 

casu gaat het in onze provincie over AP Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote 

Hogeschool en Thomas More (Thomas More Mechelen-Antwerpen en Thomas 

More Kempen). Zowel DESE als de hogeschool vinden voordelen in het 

onderhouden van goede relaties en het realiseren van een wederzijdse goede 

samenwerking. De provincie Antwerpen kan zijn beleid ten voordele van de 

inwoners van de provincie versterken met de deskundigheid die bij de 

hogeschool aanwezig is. De hogeschool hecht groot belang aan de geografische, 

economische en maatschappelijke omgeving waarbinnen ook de provincie 

functioneert. 

 

Via ondersteuning voor sterkere samenwerkingsverbanden met de hogescholen 

in de provincie Antwerpen wil DESE een actief partnerschap tot stand brengen 

met AP Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Thomas More 

(Thomas More Mechelen-Antwerpen en Thomas More Kempen). Deze structurele 

samenwerking zal worden uitgebouwd rond volgende thema’s (niet exhaustieve 

opsomming): 

o praktijkgericht onderzoek gericht op één of meerdere economische 

speerpunten, nichesectoren en transversale economische sectoren of 

thema’s, die het innovatief karakter van onze provincie ondersteunen 

o uitbouwen en versterken van ecosystemen tussen DESE en haar 

entiteiten (o.a. Wetenschapspark Universiteit Antwerpen, KAMP C…) en 

de hogescholen 

o bevorderen van ondernemerszin bij studenten van de hogescholen 

o praktijkgericht beleidsrelevant onderzoek en gerichte 

onderzoeksopdrachten die DESE en zijn entiteiten kunnen helpen bij 

beleidsvoorbereidend werk en bij de evaluatie van het economisch 

provinciaal beleid in ruime zin 

o wederzijds gebruik van de infrastructuur van de hogescholen en van 

DESE en haar entiteiten 

o uitwisseling tussen beide partijen van expertise en samenwerking in 

ecosystemen  

o … 

 

Voorgesteld wordt om voor de ondersteuning voor sterkere 

samenwerkingsverbanden met de hogescholen in de provincie Antwerpen een 

bedrag van telkens 100.000 EUR uit te trekken voor respectievelijk AP 
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Hogeschool Antwerpen, vzw Karel de Grote Hogeschool en de vzw Thomas More 

Kempen (die ook optreedt namens de vzw Thomas More Mechelen-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 ‘Klimaatrobuust ondernemen’ (deelbudget 50.000 EUR) 

Onze provincie kent van oudsher een open economie. Men waardeert onze 

ondernemerszin, onze handel, onze innovatie en onze werkkracht. Ook vandaag 

is de provincie Antwerpen een sterke Europese economische (top)regio. Dit 

hebben we niet enkel te danken aan onze strategische ligging, het is ook en 

vooral het werk van ondernemers en sectorfederaties, werknemers, onderwijs- 

en kennisinstellingen en de overheden, subregionale partners en het 

middenveld. 

De provincie Antwerpen realiseert meer dan een derde van de Vlaamse 

toegevoegde waarde. Onze bedrijvigheid vertaalt zich in het grootste aantal 

starters in Vlaanderen en onze arbeidsmarkt is divers en performant. Onze 

economische speerpuntsectoren chemie, life sciences en zorginnovatie, bouw, 

agrocomplex, haven en logistiek spelen mee in de wereldwijde topliga. Ook onze 

creatieve industrie creëert economische welvaart. Samen met POM Antwerpen 

bevordert de provincie efficiënt en klimaatvriendelijk ruimtegebruik voor 

bedrijvigheid alsook innovatie.  

Dé uitdaging voor de volgende jaren bestaat erin innovatieve, creatieve en 

economisch rendabele alternatieven te ontwikkelen die klimaatvriendelijk zijn. 

Zo zullen we de concurrentiekracht van onze provincie duurzaam verstevigen. 

Vanuit de dienst economie, POM Antwerpen, Kamp C, het Gouverneur 

Kinsbergencentrum en het Wetenschapspark UAntwerpen richten we ons op 

sectoren die dragend zijn voor de economie in onze provincie: bouw, chemie en 

life sciences en zorg, logistiek, creatieve industrie, agro-industrie en 

detailhandel. 

POM Antwerpen wenst in nauw overleg met de dienst Economie (DECO) een 

groeitraject uit te bouwen rond klimaatrobuust ondernemen met zijn 

belangrijkste stakeholders. Als intermediair bestuur onderhoudt provincie en 

POM Antwerpen van oudsher goede relaties met lokale overheden, 

intercommunales, sectorfederaties, kennisinstellingen en bedrijven. POM reikt 

haar partners content aan of betrekt hen in voor hen relevante projecten, met de 

eigen expertise en doelstellingen van POM en provincie als vertrekbasis. 

POM Antwerpen zal met verschillende ronde tafels starten vanaf november 2022 

met telkens een heel specifiek topic inzake klimaatrobuust ondernemen (energie, 

water en (duurzaam en efficiënt) ruimtegebruik, transitie, ...). De beoogde 

doelgroep zijn telkens de lokale besturen en ondernemingen en met als 

doelstelling hen te inspireren en motiveren om concrete acties te nemen rond 

actuele duurzaamheidsthema’s. Als sluitstuk van het traject met ronde tafels zal 

er in het najaar van 2023 een slotevent worden gehouden in het provinciehuis. 
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Aan de hand van de resultaten van de verschillende ronde tafels zal er op dit 

slotevent één of meerdere duurzaamheidsthema’s grondig worden uitgediept 

met experten terzake. 

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Klimaatrobuust ondernemen’ een bedrag 

van 50.000 EUR te voorzien 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 31 oktober 2023 toe te komen op de 

Dienst Economie. 

 

 Project ‘Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van 

Morgen’ (deelbudget 83.300 EUR) 

 

APB Kamp C heeft de visie “De Wijk van Morgen” gelanceerd, een initiatief dat 

gesteund wordt door de bedrijven, het middenveld, de lokale overheden en de 

opleidings- en kenniscentra rond duurzaam bouwen van de provincie Antwerpen. 

De Wijk van Morgen is het innovatieplatform voor de bouwsector in Vlaanderen. 

Op dit digitaal platform worden de nieuwste ontwikkelingen uit de bouwsector 

getoond. Hier worden mensen en bedrijven met elkaar in contact gebracht en 

hier wordt kennis gedeeld. Op de portaalsite www.dewijkvanmorgen.be staat 

een uitgebreid aanbod aan goede voorbeelden, relevante blogs, who-to-follow on 

twitter en een digitaal infoloket 

 

Door de werking van dit platform en daarmee provinciale invulling gevend aan 

de cleantech (innovatie) cluster, heeft Kamp C een voorsprong gekregen op het 

gebied van circulair bouwen, circulair aanbesteden, 3D printen in de bouw. 

Hierdoor is de Antwerpse en Vlaamse bouwsector meer betrokken bij innovatie 

en krijgen zij de kans om zaken toe te passen in de praktijk. Het is belangrijk 

dat deze (cleantech) antennefunctie van dewijkvanmorgen.be wordt 

gecontinueerd, omdat dat precies hetgeen is waarmee Kamp C zich kan 

onderscheiden in Vlaanderen. Kamp C zal zich met dit platform blijvend op de 

digitale kaart zetten zodat zij hun missie van onafhankelijke en toonaangevende 

actor in de duurzame bouwwereld verder kunnen zetten. 

 

Om het platform levend te houden met interessante en inspirerende voorbeelden 

uit en voor de bouwsector zal Kamp C inzetten op nog meer dynamische content 

in de vorm van podcasts aangevuld met artikels. De podcasts zullen actuele 

thema’s bevatten rond innovatief, circulair, duurzaam en toekomstgericht 

bouwen. Kamp C zal periodiek podcasts publiceren en gasten uitnodigen met 

expertise over het onderwerp. De thema’s zullen zeer innovatief en baanbrekend 

zijn. Hierdoor vergroten we de naambekendheid en de expertiserol van Kamp C. 

In de podcasts gaat er ook aandacht naar begrijpbaarheid van de content voor 

de burgers. 

 

Het gevraagde subsidiebedrag van 83.300 EUR voor het project ‘Cleantech 

Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van Morgen’ zal deels worden aangewend 

om de personeelskosten en deels de projectkosten (opmaak podcastreeks, 

http://www.dewijkvanmorgen.be/
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hosting website,…) te bekostigen. Voorgesteld wordt om voor het project 

‘Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van Morgen’ een bedrag van 

83.300 EUR te voorzien op het budget 2022 ten behoeve van APB Kamp C. 

 

 Ondersteuning LED H2O provincie Antwerpen (deelbudget 

16.000 EUR) 

 

De Vlaamse economie creëert toegevoegde waarde dankzij de beschikbaarheid 

van water en draagt bij aan de welvaart van onze maatschappij. Zowel de 

kwaliteit als de beschikbaarheid van zoet water staan evenwel onder druk, wat 

ook een druk legt op de concurrentiekracht en veerkracht van onze 

ondernemingen. Vlaanderen moet als regio - via een goede beheersing van de 

wateruitdagingen - een stabiel economisch klimaat kunnen bieden. In 

Vlaanderen bestaat er nog geen sense of urgency voor waterbevoorrading, zoals 

die er wel is voor wateroverlast. Nochtans hebben de extreme hitteperiodes ons 

allen met de neus op de feiten gedrukt. Het is daarom van belang dat 

Vlaanderen zijn gedrag verder blijft wijzigen: structureel verspilling vermijden, 

water sparen in tijden van overvloed en grondwatervoorraden beschermen. 

Sinds 1 januari 2016 is het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) een 

onafhankelijke afdeling van VITO. Vlakwa bundelt diverse (water)actoren in 

Vlaanderen. Ondernemers, onderzoekers, overheid en de watersector werken 

allemaal samen om versnippering in het waterbeheer tegen te gaan.  

Bij veel KMO’s zit nog een aanzienlijk potentieel om water te besparen en te 

hergebruiken. Door gebrek aan tijd of kennis blijft dat potentieel helaas vaak 

onderbenut. In 2018 werd LED H2O (LED staat voor Laagdrempelige Expertise- 

en Dienstverleningscentrum Water) in de provincie Antwerpen opgericht. In elke 

Vlaamse provincie is er nu een LED H2O actief. De coördinatie tussen de LED’s 

gebeurt via Vlakwa. Per jaar vinden er minstens twee LED H2O coördinatoren 

overlegmomenten plaats. Dit moet de onderlinge samenwerking stimuleren en 

de uitwisseling van kennis en ervaringen bevorderen. Een meerwaarde van de 

LED H2O is ook de betere doorstroming van kennis vanuit de 

hogescholen/universiteiten richting de bedrijfswereld, maar tegelijkertijd krijgen 

de hogescholen/universiteiten een beter zicht op de noden op de bedrijfsvloer. 

KMO’s en bedrijven uit onze provincie kunnen op een laagdrempelige wijze 

beroep doen op de kennis aanwezig bij het LED H2O provincie Antwerpen. 

Momenteel wordt de adviesverlenende functie verzorgt door de Universiteit 

Antwerpen. De LED H2O ondersteunt de bedrijven en de KMO’s met gratis 

eerstelijnsadvies en begeleiding inzake invoering en/of verbetering van 

productie, zuivering of management van het bedrijfswater, inclusief 

bedrijfsbezoeken. Heel vaak weten de (KMO)bedrijven niet meer waar ze terecht 

kunnen voor onafhankelijk advies en geven ze aan verloren te lopen in het 

waterlandschap. 

Voorgesteld wordt om voor de ondersteuning van de LED H2O voor de Provincie 

Antwerpen een bedrag van 16.000 EUR uit te trekken op het budget 2022 ten 

behoeve van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). 

 

4. Procedurele vormvereisten 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

ter goedkeuring voor te leggen: 

 

 Ondersteuning voor sterkere samenwerkingsverbanden met de 

hogescholen in de provincie Antwerpen (deelbudget 300.000 EUR) 

 

 Project ‘Klimaatrobuust ondernemen’ (deelbudget 50.000 EUR) 

 Project ‘Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van 

Morgen’ (deelbudget 83.300 EUR) 

 

 Ondersteuning LED H2O provincie Antwerpen (deelbudget 

16.000 EUR) 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan Artesis Plantijn 

Hogeschool Antwerpen (‘Ondersteuning voor sterkere samenwerkingsverbanden 

met de hogescholen in de provincie Antwerpen’) 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 100.000,00 EUR aan de vzw Karel de 

Grote Hogeschool (‘Ondersteuning voor sterkere samenwerkingsverbanden met 

de hogescholen in de provincie Antwerpen’) 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 100.000,00 EUR aan de vzw Thomas 

More Kempen (‘Ondersteuning voor sterkere samenwerkingsverbanden met de 

hogescholen in de provincie Antwerpen’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidie 
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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 50.000,00 EUR aan POM Antwerpen 

(project ‘Klimaatrobuust ondernemen’) 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 31 oktober 2023 

toe te komen op de Dienst Economie. 

 

Artikel 5: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 83.300,00 EUR aan APB Kamp C (project 

‘Cleantech Antenne Provincie Antwerpen: de Wijk van Morgen’) vanuit het 

verdeelkrediet ‘Subsidie economie (V) van het budget 2022 ingeschreven onder 

ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies 

(ramingsnummer MJP001383). 

 

Artikel 6: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 16.000,00 EUR aan de Vlaamse Instelling 

voor Technologisch Onderzoek (project ‘Ondersteuning LED H2O provincie 

Antwerpen’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidie economie (V) van het budget 

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

nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP001383). 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
30 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 2/2 van de agenda 

 

Budget 2022. Subsidiering van het provinciaal arbeidsmarktbeleid. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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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 

 

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

verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidie met betrekking tot arbeidsmarkt 

(V)’ onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie) Ramingsnummer 

MJP000477. In het budget 2022 werd daarvoor een krediet van 714.000 EUR 

ingeschreven. Er werden in de loop van 2022 al enkele budgetverschuivingen 

naar het Departement Ontwikkeling en Educatie gerealiseerd voor de financiering 

van een digitaal platform voor de Technotrailer, het digitaal platform voor het 

HYLAS project alsook een financiering voor de loonkost van een medewerker 

flankerend onderwijsbeleid lokale besturen. Dit brengt het nog beschikbare 

budget op het verdeelkrediet ‘subsidie met betrekking tot arbeidsmarkt’ op 

451.041,88 EUR. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

SDG 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.17: Doeltreffende openbare, publiek-

private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en 

bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van 

partnerschappen 

 

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 

SDG-subdoelstelling 8.2: Tot meer economische productiviteit 

komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, 

ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge toegevoegde 

waarde en arbeidsintensieve sectoren 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

 TRANSIT Infodagen, schooljaar 2022 - 2023 (deelbudget 10.000 EUR) 
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Elk jaar maken duizenden leerlingen de overstap van schoolbank naar 

arbeidsmarkt. Deze overgang roept bij jongeren heel wat vragen op. Het project 

‘TRANSIT infodagen’ heeft als missie om collectieve informatiemomenten 

organiseren, die jongeren op een eigentijdse manier kennis laten maken met wat 

van hen verwacht wordt (rechten en plichten) na het verlaten van de 

schoolbanken. TRANSIT infodagen wil jongeren wegwijs maken in instanties die 

zich voor hen als partner aanbieden bij de overgang naar de arbeidsmarkt. 

 

In het project TRANSIT infodagen bundelen Provincie Antwerpen, POM 

Antwerpen, VDAB, stad Antwerpen, stad Turnhout en de sociale partners ACV, 

ACLVB, ABVV de krachten om netoverschrijdend laatstejaarsleerlingen uit ASO, 

TSO, BSO, Buso en Deeltijds Onderwijs te laten kennismaken met de wereld na 

de middelbare school. Deze brede samenwerking staat garant voor een volledige 

en optimale informatievoorziening inzake overgang van onderwijs naar 

arbeidsmarkt. Met transit-antwerpen.be is er ook een duidelijke, overzichtelijke 

website volledig op maat van jongeren en scholen. Deze website biedt de 

mogelijkheid om op een eigentijdse manier een vast aanspreekpunt voor 

scholen, partners en andere geïnteresseerden te vormen. Via de website kunnen 

scholen zich ook online inschrijven voor de schoolverlatersdagen. 

 

Uit de evaluaties bij leerlingen en scholen van de vorige edities is gebleken dat 

het TRANSIT-programma als zeer zinvol wordt ervaren en de interactieve aanpak 

sterk aansluit bij de doelgroep. De afgelopen twee schooljaren heeft de 

Coronacrisis uiteraard een ferme impact gehad op de werking van het geplande 

TRANSIT programma. 

Het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 was het partnerschap genoodzaakt om 

het programma volledig om te gooien. Wegens de coronamaatregelen in het 

secundair onderwijs konden klassen niet naar de gekende TRANSIT-lessen 

komen. Daarom werd TRANSIT tot bij hen gebracht, weliswaar via een digitale 

manier. In totaal werden 1309 leerlingen bereikt. 

 

Volgend jaar kijkt Transit terug uit naar fysieke lessen in combinatie met digitale 

lessen zodat het partnerschap de leerlingen kan ontmoeten, inspelen op hun 

vragen en actief betrekken in de TRANSIT-ervaring. In totaal zullen er 26 fysieke 

lessen doorgaan gespreid over de ganse provincie (Geel, Turnhout, Herentals, 

Mechelen, Heist-Op-Den-Berg, Lier en Antwerpen) voor een maximum van 1.950 

leerlingen. In de maanden februari tot mei zullen er in totaal 9 digitale lessen 

voorzien worden waarbij de doelstelling is om nog eens 900 leerlingen te 

bereiken. 

 

Voorgesteld wordt om voor het schooljaar 2022-2023 voor het project ‘TRANSIT 

Infodagen’ een bedrag van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM 

Antwerpen. 

 

 VITO – geothermie voor STEM (deelbudget 40.000 EUR) 

 

https://transit-antwerpen.be/
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Al bij de eerste activiteit op de site van Balmatt in 2015 zagen zowel VITO, de 

Provincie Antwerpen als de lokale scholengemeenschap KOGEKA kansen om, 

gebruikmakend van de centrale, meer jongeren warm te maken voor STEM-

opleidingen. Tijdens een bezoek aan de centrale beleven jongeren van dichtbij 

wat we met wetenschap en techniek kunnen realiseren. Door de jaren heen is 

zowel het educatief aanbod als de ambitie gegroeid. 

 

In 2018 heeft VITO, samen met de provincie Antwerpen, zware investeringen 

gedaan om op de site een echte leercentrale uit te bouwen. De ambitie om 

geothermie als aantrekkingselement te gebruiken is geëvolueerd naar een visie 

en leeraanbod dat geothermie kadert in de gehele context van duurzaamheid en 

de noodzakelijke transitie naar een duurzame wereld/omgeving. Alle initiatieven 

werden samengebracht onder de naam “VITOpolis”. 

 

Voor leerlingen uit de laatste graad lager en het middelbaar onderwijs is een 

bezoek aan de centrale een unieke gelegenheid om met deze nieuwe 

technologieën in de praktijk in contact te komen, kennis te verwerven en hun 

talenten te exploreren. Dit project is niet alleen gericht op STEM-richtingen maar 

beoogt ook om de interesse van andere richtingen in wetenschappen en techniek 

te intensifiëren en inzicht te geven in een arbeidsmarkt waarin op dit moment 

heel veel ruimte is voor een grote diversiteit van profielen. 

 

Doel van deze klasbezoeken is de STEM-richtingen vertrouwd te maken met 

geothermie als duurzame energiebron van de toekomst. Scholen uit alle 

onderwijsnetten en (STEM-)richtingen worden geïnformeerd en worden met dit 

project geholpen om de eindtermen te realiseren. Maar ook voor andere 

richtingen in wetenschappen en techniek is dit project een unieke kans om met 

deze technologieën en infrastructuur op een attractieve wijze kennis te maken. 

 

De combinatie van een bezoek aan de centrale, workshops en de digitale 

leeromgeving biedt een goed canvas dat aansluit bij de uitgangspunten van het 

provinciaal flankerend onderwijs en arbeidsmarktbeleid dat inzet op een 

geïntegreerd leeraanbod in functie van de energietransitie in de bebouwde 

omgeving op basis van het ontwerpmodel hybride leeromgevingen. 

 

De organisator en partners mikken in het schooljaar 2022-2023 op 

120 rondleidingen of klassessies aan een kost van 280 EUR per rondleiding 

(exclusief beheers- en materiaalkosten). Voor de scholen is de rondleiding 

kostenloos. VITO is projectpromotor, stelt de ruimtes ter beschikking en zorgt 

voor de concrete inrichting ervan. VITO is ook verantwoordelijk voor de 

wetenschappelijke-technische uitwerking van het (fysieke en digitale) 

programma en voor de opleiding van de gidsen. Tenslotte zorgt VITO voor de 

wetenschappelijke-technische ondersteuning van de deelnemende scholen bij het 

uitwerken van STEM-projecten. GoodPlanet vzw is verantwoordelijk voor zowel 

de volledige registratie en praktische organisatie van de schoolbezoeken, de 

vertaling van de wetenschappelijke input naar pedagogische werkvormen, 

aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen en leervormen en zorgt voor 

een team van ervaren coaches die de workshops op de centrale (of in de klas) 

geven en de leerkracht ondersteunen. 
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Voorgesteld wordt om voor het project ‘Geothermie voor STEM’ een bedrag van 

40.000 EUR te voorzien ten behoeve van VITO. 

Dit onder de voorwaarde dat het initiatief zich inschrijft en ent op het 

ontwerpmodel van hybride leeromgevingen en de projecten die de provincie 

daarin vandaag of in de toekomst uitrolt zoals HYLAS (hybride leeromgevingen 

voor jonge tieners), GHLOBO vervolgtraject, Energiek Onderwijs, e.a. De 

werking van VITO omtrent ‘Geothermie voor STEM’ dient dan ook actief te 

participeren in die provinciale initiatieven en waar relevant het aanbod dat ze 

aanbieden daarvoor ter beschikking te stellen.  

 

 Gouverneur Kinsbergencentrum – Jongeren maken kennis met de zorg 

(deelbudget 397.000 EUR) 

 

In de beleidsnota Flankerend Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid stelt de provincie 

Antwerpen als doelstelling om scholen en knelpuntsectoren met elkaar te 

verbinden zodat de instroom beter afgestemd is op de noden van de 

arbeidsmarkt. Verder bouwt dit voorstel op de ambities die APB Gouverneur 

Kinsbergencentrum (GKC) vooropstelt vanuit het speerpuntsector zorg en de 

ontwikkeling naar hybride leeromgevingen vanuit het HYLAS traject 

(https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dienst-werk/hylas.html) 

waarin het APB GKC actief betrokken is. 

 

De ambitie van APB Gouverneur Kinsbergencentrum vertrekt vanuit de 

vaststelling dat er in de toekomst meer nood is aan zorgprofessionals o.a. door 

de sterk vergrijzende bevolking alsook vergrijzing van het zorgpersoneel zelf en 

de gekwalificeerde uitstroom uit de zorgopleidingen die niet toeneemt. Daarom is 

het belangrijk dat meer jongeren op jonge leeftijd kennis maken met de 

werkvloer in de zorgsector zodat ze goed geïnformeerd kiezen voor opleidingen 

die leiden naar beroepen in de zorgsector. APB GKC wil met dit voorstel hieraan 

bijdragen door jongeren kennis te laten maken met de beroepen van de 

toekomst. De focus ligt op zorginstellingen die in onze provincie veelvuldig en 

goed verspreid aanwezig zijn en waar verschillende zorgprofielen tewerkgesteld 

worden. 

 

De algemene doelstelling van dit project is het ontwikkelen en opzetten van 

hybride leeromgevingen waarin jonge tieners (10-14 jarigen) op de werkvloer 

leerkansen krijgen in zowel taal, wiskunde als wetenschappen. In een hybride 

leeromgeving leren jongeren op school en buiten de school in een zorginstelling. 

Zo maken ze via een hybride leeromgeving kennis met verschillende 

zorgberoepen en reflecteren ze op deze leerervaring. 

 

Specifiek doet het GKC dit door: 

 

- Onderwijsinstellingen en zorginstellingen met elkaar te verbinden om 

samen een hybride leeromgeving te ontwikkelen voor jonge tieners 

tussen 10 en 14 jaar. 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dienst-werk/hylas.html
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- Het ontwikkelingstraject naar een hybride leeromgeving te begeleiden, de 

toepassingen op te volgen en de resultaten te monitoren. 

- In 6 zorgregio’s waar zorgopleidingen worden aangeboden omgevingen te 

creëren die de realisatie van een hybride leeromgeving mogelijk maken. 

 

Het GCK zal gedurende 2 jaren (2023 – 2024) een leer- en 

kennismakingsomgeving in de zorg ontwikkelen en uitrollen in de zes 

zorgregio’s. Het GKC vervult de rol van makelaar. 

 

Naar vorm en inhoud zal de leer- en kennismakingsomgeving voorzien in een 

mix van technieken, materialen en ruimten. Mogelijkheden voor een vaste 

locatie dan wel mobiele eenheid worden onderzocht. De hybride leeromgeving 

sluit maximaal aan bij de leerdoelen in het onderwijs. Met aandacht voor 

reflectie en wetenschappelijke evaluatie, voorzien vanuit het HYLAS project 

vanuit KUL en Thomas More. Bij elke keuze in dit project wordt verduurzaming 

van het aanbod vooropgesteld.  

 

Het project voorziet zowel in middelen voor de ontwikkeling van de leer- en 

kennismakingsomgeving in de zorg in de verschillende regio’s, als voor 

coördinatiemiddelen als exploitatie- en communicatiemiddelen gedurende de 

twee jaren dat dit project loopt. 

 

Voorgesteld wordt om voor twee projectjaren (2023-2024) voor het project 

‘Jongeren maken kennis met de zorg’ een bedrag van 397.000 EUR te voorzien 

ten behoeve van het APB Gouverneur Kinsbergencentrum. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000 EUR aan POM Antwerpen voor het 

initiatief TRANSIT infodagen vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking 

tot arbeidsmarkt” ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve 

subsidie) Ramingsnummer MJP000477. 

 

Artikel 2: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 40.000 EUR aan VITO voor het initiatief 

'Geothermie voor STEM’ vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot 

arbeidsmarkt” ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve 

subsidie) Ramingsnummer MJP000477 rekening houdend met genoemde 

voorwaarden. 

 

Artikel 3: 

Ingestemd wordt met een subsidie van 397.000 EUR aan APB Gouverneur 

Kinsbergencentrum voor het initiatief ‘Jongeren maken kennis met de zorg’ 

vanuit het verdeelkrediet “subsidies met betrekking tot arbeidsmarkt” 

ingeschreven onder ARK nummer 64902000 (niet-nominatieve subsidie) 

Ramingsnummer MJP000477. 
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VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
30 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 2/3 van de agenda 

 

Provinciale initiatieven. Administratieve wijzigingen aan de 

subsidiereglementen Inclusieve economie en Speerpuntsector Zorg. 

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 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

SDG 17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-

private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en 

bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van 

partnerschappen 
 

SDG 8 Eerlijk werk en economische groei 

SDG-subdoelstelling 8.2 Tot meer economische productiviteit 

komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, 

ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge toegevoegde 

waarde en arbeidsintensieve sectoren 

 

De provincieraad keurde op 28 mei 2020 het reglement ‘Projectsubsidie 

inclusieve economie’ goed. De provincieraad van 24 september 2020 keurde het 

reglement ‘Projectsubsidie speerpuntsector zorg’ goed. Hierbij worden drie 
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aanpassingen van administratieve aard op deze reglementen ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

a. In de reglementen projectsubsidie inclusieve economie en 

speerpuntsector zorg wordt artikel ‘6 c) De subsidie bedraagt maximaal 

75% van het door de provincie aanvaarde tekort in de projectbegroting’ 

geschrapt en vervangen door ‘6 c) De subsidie bedraagt maximaal het 

door de provincie aanvaarde tekort in de projectbegroting’ 

 

De 75%-regel op het aanvaarde tekort creëerde onduidelijkheid voor de 

projectpromotoren over de wijze waarop de zij de projectbegroting en het 

maximaal subsidieerbare budget moesten opmaken. Bovendien blijkt deze regel 

geen impact te hebben op de duurzaamheid of continuïteit van het project, wat 

deze regel beoogde. Dit artikel wordt uit beide reglementen geschrapt, in lijn 

met andere geldende provinciale subsidiereglementen zoals het reglement 

‘projectsubsidie kwaliteitsvol wonen’. 

 

b. Uit de reglementen projectsubsidie inclusieve economie en 

speerpuntsector zorg wordt artikel ‘7 b) Het evaluatiedossier bestaat uit: 

i. Een gedetailleerde staat van alle inkomsten en uitgaven van het project 

(bewijsstukken dient u niet mee te sturen maar enkel ter beschikking te 

houden voor controle)’ vervangen door ‘7 b) Het evaluatiedossier bestaat 

uit: i. Een gedetailleerde staat van alle inkomsten en uitgaven van het 

project inclusief het doorsturen van de bewijsstukken daarvoor. 

 

Deze wijziging is nodig omwille van een instructienota van de financieel 

beheerder van 25 mei 2021 over de verantwoording van subsidies die aanstuurt 

op het doorsturen van de bewijsstukken bij het evaluatiedossier. De dienst Werk 

paste deze instructies sedert 25 mei 2021 al in de praktijk toe. Hiermee 

formaliseren we ze in de beide reglementen. 

 

c. In de reglementen projectsubsidie inclusieve economie en 

speerpuntsector zorg wordt het volledige artikel 11 – Communicatie en 

‘Lerend netwerk’ vervangen door het volgende artikel: 

Artikel 11 – Communicatie en ‘lerend netwerk’ 

 

De subsidietrekker moet, vanaf de toekenning van de subsidie, het 

provinciebestuur vermelden als ondersteunende overheid op duidelijke wijze en 

in redelijke verhouding met andere ondersteunende overheden/sponsors. 

 

 Algemene communicatie over het project 

De subsidietrekker neemt op alle documenten en al het 

communicatiemateriaal over het project op een zichtbare plaats het 

provinciale logo en een verklaring op waarin de steun van de provincie 

Antwerpen wordt benadrukt. Hierbij wordt door de subsidietrekker 

volgende slagzin gebruikt: “Met ondersteuning van de provincie 

Antwerpen werken wij aan een inclusieve economie” (voor het reglement 
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inclusieve economie) of “Met ondersteuning van de provincie Antwerpen 

innoveren wij in de zorg” (voor het reglement speerpuntsector zorg) 

 

 Website en sociale media 

De subsidietrekker plaatst gedurende de ganse projectperiode op de 

officiële website en/of op de relevante sociale mediasites een korte 

beschrijving van het project, het doel en de (tussentijdse) resultaten. 

 

 Pers 

De subsidietrekker voert minstens één persactie uit (persbericht of 

persconferentie). De subsidietrekker doet dit in afstemming met en kan 

hiervoor beroep doen op ondersteuning van de dienst Werk van de 

provincie Antwerpen. 

 

 Lerend netwerk 

De subsidietrekker treedt toe tot een lerend netwerk van de provincie 

Antwerpen om expertise op te bouwen en te delen met andere 

organisaties. 

 

 Dossier communicatie 

De subsidietrekker zorgt bij afronding van het project voor bewijs van de 

communicatie-uitingen (screenshots, foto’s, persberichten,…) in het 

verantwoordingsdossier. 

Deze wijzigingen verduidelijken de verplichtingen van projectpromotoren over 

het vermelden van de het provinciebestuur als subsidiërende overheid. 

 

De nieuwe reglementen met deze aangepaste artikels worden van toepassing 

vanaf 1 november 2022. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad keurt de administratieve aanpassingen van de reglementen 

“projectsubsidie Inclusieve economie” en “projectsubsidie speerpuntsector zorg” 

goed. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt de ingangsdatum van 1 november 2022 inzake de nieuwe 

reglementen goed. 

 

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

 

Nr. 2/4 van de agenda 

 

Reglementssubsidie: subsidies voor plattelandsontwikkeling in het 

verstedelijkt plattelandsgebied. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 2 van het provinciedecreet bepaalt dat de provincies zich op het intermediair 

beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau situeren. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

PDPO III is in een aflopende fase en wordt binnenkort vervangen door PDPO IV; 

dat wil zeggen dat de subsidies Platteland Plus en Omgevingskwaliteit uitdoven. 

De Vlaamse en Europese middelen van Platteland Plus en Omgevingskwaliteit 

zullen niet meer ter beschikking zijn. De provinciale middelen worden ingezet 

binnen dit nieuwe subsidiereglement met focus op het verstedelijkte platteland. 

Gezien de Europese plattelandssubsidies via PDPO IV LEADER zeer gericht 

ingezet zullen worden op de meest rurale gebieden van onze provincie (het 

kader hiervoor ligt ook ter goedkeuring voor op deze vergadering), wil dit 

subsidiereglement ook mogelijkheden bieden voor plattelandsontwikkeling in het 

verstedelijkt plattelandsgebied. 

 

Dit reglement voorziet subsidies voor projecten die bijdragen aan de volgende 

2 doelstellingen: 

- dorpen worden veerkrachtiger: door in te zetten op dorpse 

participatietrajecten, realisaties volgend uit dorpse participatietrajecten of 

andere projecten die bijdragen aan de verhoging van de veerkracht van 

dorpen 

- stimuleren dat de landbouwsector verbinding zoekt met het omliggend 

verstedelijkt plattelandsgebied omwille van win-wins op maatschappelijk 

en economisch vlak: begeleiding van landbouwers om in te zetten op 

vragen vanuit de stedelijke omgeving rond klimaat, korte keten, 

vergroening, recreatie en vrije tijd, stilte en rust, … 

 

Het project moet plaats vinden op het verstedelijkt platteland. Dit is de hele 

provincie Antwerpen met uitzondering van de LEADER-gebieden, en de steden 

Antwerpen, Turnhout en Mechelen. 

 

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame 

stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, 
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geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in 

alle landen 

SDG-subdoelstelling 11.a Positieve economische, sociale en ecologische 

verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden 

door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het reglement ‘Subsidies voor plattelandsontwikkeling in het 

verstedelijkt plattelandsgebied.’ 

 

Bijlage: reglement 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
30 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 2/5 van de agenda 

 

Nieuw Programma Document PlattelandsOntwikkeling: PDPO IV: 

volgend en vernieuwd LEADER-programma ikv het  Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
 

Art. 2 van het provinciedecreet bepaalt dat de provincies zich op het intermediair 

beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau situeren. 

Art. 43, §2, 6° van het provinciedecreet bepaalt dat de provincieraad bevoegd is 

voor het goedkeuren van beheersovereenkomsten en 

samenwerkingsovereenkomsten. 

 

2. Juridische context 
 
 Verordening EU 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad, die 

stelt dat minstens 5% van het budget voor het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid ingezet moet worden op LEADER 
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 Provincieraadsbesluit van 23 januari 2020 ter goedkeuring van de 

samenwerking met de vzw RURANT 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 
 

De provincie Antwerpen voerde samen met de Vlaamse overheid en de Europese 

Unie al 3 opeenvolgende programmaperiodes (2000-2006, 2007-2013, 2014-

2022) een gebiedsgericht plattelandsbeleid. 

 

Vanaf 2023 start de 4e programmaperiode voor plattelandsontwikkeling, die zal 

lopen van 2023 tot 2027 (PDPOIV). De EU schetst hiervoor het brede kader in 

een verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad, die 

stelt dat minstens 5% van het budget voor het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid ingezet moet worden op LEADER (Liaisons Entre Actions de 

Développement de l’Economie Rurale), een Europese methodiek voor bottom-up 

plattelandsontwikkeling. 

 

Deze periode vertaalt de Vlaamse overheid het geheel naar 1 Strategisch Plan, 

waarvoor goedkeuring van de EU en de Vlaamse Regering verwacht wordt eind 

2022. In dit Strategisch Plan wordt enkel naar de provincies gekeken voor de 

gezamenlijke uitvoering van de LEADER-maatregel. 

 

Dit Strategisch Plan bepaalt voor LEADER: 

 de afbakeningscriteria voor LEADER-gebieden 
 de 3 Vlaamse thema’s waarrond gewerkt kan worden binnen LEADER: 

o innovatie en duurzame lokale landbouwproductie en afzet en 

valorisatie van biomassaresten 
o leefbare en levendige dorpen 
o biodiversiteit en landschapskwaliteit 

 
LEADER bepaalt dat een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) wordt geschreven 

door een Lokale ActieGroep (LAG). De LOS schetst de plattelandsuitdagingen van 

het gebied en vormt het kader om projectoproepen te lanceren. Een LAG is een 

vertegenwoordiging van lokale actoren uit het LEADER-gebied. De LAG beslist 

zelf welke projecten aanspraak maken op cofinanciering. De projecten en de 

werking van de LAG worden gefinancierd door Europese, Vlaamse en provinciale 

middelen. 
 
De LAG en de LOS krijgen vorm op basis van Europese en Vlaamse richtlijnen 

(reglement opmaak LOS als bijlage) in een participatief traject op basis van een 

gebiedsanalyse en stakeholderanalyse. De exacte samenstelling van de LAG en 

de exacte inhoud van de LOS zijn dus pas gekend eind mei 2023.  

 
Provinciale kadernota 
Al sinds de eerste programmaperiode zorgen de provincies mee voor de 

coördinatie van de LEADER-gebieden in Vlaanderen. Binnen de provincie 

Antwerpen is intussen heel wat expertise rond deze bottom-up gebiedsgerichte 

plattelandswerking opgebouwd. Voor onze provincie zit de coördinatieopdracht 

bij RURANT vzw, waarmee de provincie Antwerpen een duurzame relatie heeft 

via een samenwerkingsovereenkomst (bijgevoegd). 
 

Gezien de provincie, net als de Vlaamse overheid en de EU, mee een deel van de 

financiële middelen voorziet, is het belangrijk dat ook de provincie mee het 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 80 

inhoudelijk luik bepaalt volgens het subsidiariteitsprincipe. Dit gebeurt aan de 

hand van een provinciale kadernota (bijgevoegd), die meer details bevat rond de 

volgende elementen: 
 

 afbakening van de LEADER-gebieden op basis van een reeks criteria: 

Vlaamse voorwaarden, maximalisatie, bestuurlijke coherentie, 

plattelandskenmerken … 

 ondersteuning van het proces om te komen tot een Lokale 

Ontwikkelingsstrategie per LEADER-gebied 

 coördinatie van de LEADER-gebieden via RURANT vzw 

 

Op basis van deze provinciale kadernota worden tegen november 2022 per 

gebied SWOT-analyses op de 3 grote Vlaamse thema’s uitgevoerd, waarbij 

provinciale beleidsdocumenten maximaal worden meegenomen. De resultaten 

hiervan tonen we op een symposium in december 2022, waarop we alle 

stakeholders uitnodigen. Dit symposium is de start van een intensief 

participatietraject dat we in het voorjaar 2023 doorlopen om te komen tot een 

gedragen Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) per gebied. Dit alles op basis van 

de richtlijnen, zoals opgenomen in het Vlaamse reglement ‘opmaak lokale 

ontwikkelingsstrategie’ (bijgevoegd). 

 

Vanaf einde 2023, na goedkeuring door het Vlaams Management Comité (zie 

verder), zal deze LOS de basis vormen om per gebied jaarlijks projectoproepen 

te lanceren. Per LOS is hiervoor ook provinciaal budget te voorzien. Die 

financiële middelen zijn voorzien in de meerjarenbegroting als nominatim 

subsidie aan de VLM. 

 

Samenwerkingsovereenkomsten provincie Antwerpen – Vlaams minister voor 

plattelandsbeleid - VLM  

 

 Om voor LEADER de wederzijdse verantwoordelijkheden tussen de 

Vlaamse minister voor plattelandsbeleid, de VLM als beheersdienst en de 

provincie Antwerpen vast te leggen worden in de loop van de 

programmaperiode 2 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Twee 

verschillende samenwerkingsovereenkomsten zijn nodig, gezien de rollen 

van alle partijen in het proces ‘opmaak LOS’ verschillen van deze in het 

proces ‘uitvoering LOS’: 

 samenwerkingsovereenkomst inzake de uitvoering van de interventie 

‘opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie en erkenning LEADER-

gebieden’ (bijgevoegd) 

 samenwerkingsovereenkomst inzake de uitvoering van de interventie 

‘uitvoering Lokale Ontwikkelingsstrategie’ 

 

Enkel voor de eerst vermelde samenwerkingsovereenkomst wordt een mandaat 

gevraagd voor deputatie om deze te ondertekenen. De tweede 

samenwerkingsovereenkomst wordt in het najaar van 2023 voorgelegd aan de 

raad, samen met de LOS’en, door het VMC goedgekeurd. 

 

De samenwerkingsovereenkomst ‘opmaak Lokale Ontwikkelingsstrategie en 

erkenning LEADER-gebieden’ vermeldt de volgende taken voor de provincie: 

 de opmaak van een provinciale kadernota 

 communiceren van de oproep voor opmaak van een Lokale 

Ontwikkelingsstrategie en erkenning van LEADER-gebieden 
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 faciliteren en begeleiden van het overlegproces horende bij de opmaak 

van een Lokale Ontwikkelingsstrategie en een voorstel van Lokale Actie 

Groep om de erkenning als LEADER-gebied aan te vragen 

 oprichten van een Technische Werkgroep, voor de advisering van de 

ingediende Lokale Ontwikkelingsstrategieën in onze provincie aan het 

Vlaams Management Comité 

 voeren van het secretariaat van de Technische Werkgroep 

(administratieve organisatie en opvolging) 

 

De ingediende Lokale Ontwikkelingsstrategieën worden per provincie 

geadviseerd door een provinciale Technische Werkgroep. In het najaar 2023 legt 

de VLM deze LOS’en, samen met de adviezen van de provinciale Technische 

Werkgroepen, voor aan een Vlaams Management Comité. Dit VMC bestaat uit de 

minister bevoegd voor plattelandsbeleid, 9 vertegenwoordigers van de Vlaamse 

regering, de 5 gedeputeerden voor plattelandsbeleid of hun vertegenwoordiger 

en 5 vertegenwoordigers van de provincieraad.  

  
Vlaams Management Comité (VMC)  

  

Tijdens de vorige programmaperiode (PDPOIII) bestond een Provinciaal 

Management Comité, uit o.a. 5 vertegenwoordigers vanuit de provincieraad. Dit 

PMC houdt op te bestaan en wordt vervangen door het VMC, waarin 2 

vertegenwoordigers vanuit elke provincie zetelen.  

  

De deputatie stelt voor om 1 afvaardiging en 1 plaatsvervangend lid vanuit de 

provincieraad voor het Vlaams Management Comité (VMC) aan te duiden en ook 

een plaatsvervanger voor de gedeputeerde voor plattelandsbeleid voor het VMC.  

 Afvaardiging: de heer Eddy Verhaeven  

 Plaatsvervangend lid: mevrouw Christ'l Cottenie  

 Plaatsvervanger gedeputeerde: mevrouw Lili Stevens 

 

Na goedkeuring van de Lokale Ontwikkelingsstrategieën door het Vlaams 

Management Comité leggen we deze ter info voor aan de provincieraad, samen 

met de tweede samenwerkingsovereenkomst tussen de minister voor 

plattelandsbeleid, de VLM en de provincie, om de wederzijdse 

verantwoordelijkheden te bepalen voor de uitvoering van de Lokale 

Ontwikkelingsstrategieën, inclusief de financiering. 

Dit proces verloopt in alle 5 provincies volgens een soortgelijke timing. 

 

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame 

stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, 

geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke 

nederzettingen in alle landen 

SDG-subdoelstelling 11.a Positieve economische, sociale en ecologische 

verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden 

door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 
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Op de meerjarenbegroting is jaarlijks 662.054 EUR voorzien als nominatim 

subsidie aan VLM ter uitvoering van het gebiedsgerichte luik van het 

ProgrammaDocument voor Plattelandsontwikkeling. Deze middelen worden nu 

door de Vlaamse focus op LEADER, heel gericht ingezet op de meest rurale 

gebieden in onze provincie. Omdat ook het meer verstedelijkt platteland zijn 

specifieke plattelandsuitdagingen kent, werkte de dienst Platteland specifiek voor 

dit gebied een zuiver provinciaal subsidiereglement uit: ‘subsidies voor 

plattelandsontwikkeling in het verstedelijkt plattelandsgebied’. Eveneens in  de 

provincieraadszitting van 27 oktober 2022 ligt ook dat reglement  ter 

goedkeuring voor. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad gaat akkoord met de provinciale kadernota PDPOIV LEADER, 

die de provinciale accenten legt voor LEADER in de provincie Antwerpen tijdens 

de vierde programmaperiode van het ProgrammaDocument voor 

PlattelandsOntwikkeling (PDPOIV 2023-2027) 

 

Artikel 2: 

De provincieraad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

minister, bevoegd voor plattelandsbeleid, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

als beheersdienst, en de provincie Antwerpen, die de wederzijdse 

verantwoordelijkheden vastlegt voor de opmaak van de Lokale 

Ontwikkelingsstrategie en erkenning LEADER-gebieden, en geeft het mandaat 

aan de deputatie om deze te ondertekenen. 

 

Artikel 3: 

De provincieraad duidt de heer Eddy Verhaeven aan als zijn vertegenwoordiger  

en mevrouw Christ'l Cottenie als plaatsvervanger in het Vlaams Management 

Comité. 

 

Artikel 4: 

De provincieraad duidt mevrouw Lili Stevens aan als plaatsvervanger van de 

gedeputeerde voor plattelandsbeleid ter vertegenwoordiging van de provincie 

Antwerpen in het Vlaams Managementcomité. 

 

Bijlagen 

1. samenwerkingsovereenkomst RURANT 

2. ontwerp van provinciale kadernota 

3. reglement opmaak Lokaal Ontwikkelingsstrategie 

4. samenwerkingsovereenkomst opmaak LOS 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. Het is een geheime stemming 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 30 leden nemen eraan deel. Er zijn 

28 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
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Nr. 2/6 van de agenda 

 

Sociale huisvestingsmaatschappijen. Wijziging provinciale 

vertegenwoordiging in Goed Wonen Rupelstreek. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

- Het provinciedecreet 

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

vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen in de Algemene 

(buitengewone) Vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappijen 

 

2. Juridische context 

 

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

vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van de sociale 

huisvestigingsmaatschappijen. 

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

voorgedragen worden vanuit de Algemene Vergadering als bestuurder in de 

raad van bestuur. 

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

afgevaardigd met volmacht om over al de op de agenda staande punten te 

beraadslagen, alle stemmingen uit te brengen en alle akten van processen-

verbaal te ondertekenen. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

SDG-subdoelstelling 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-

private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en 

bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van 

partnerschappen 

 

In de provincieraad van 28 februari 2019 werd mevr. Linda Lauwers, 

provincieraadslid, aangesteld als provinciale vertegenwoordiger in sociale 

huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek. 

 

De bestendige deputatie stelt voor om mevr. Linda Lauwers, provincieraadslid, in 

de bestuursorganen van Goed Wonen Rupelstreek te vervangen door mevr. 

Isabelle Vrancken, provincieraadslid.  

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad beslist om vanaf 27 oktober 2022 mevr. Isabelle Vrancken als 

vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in de Algemene (buitengewone) 

Vergadering van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek aan 

te duiden. 

 

Artikel 2: 

De aangeduide vertegenwoordiger van de Provincie Antwerpen in de Algemene 

(buitengewone) Vergadering kan van hieruit voorgedragen worden voor de Raad 

van Bestuur. 

 

Artikel 3: 

 

De vertegenwoordiger wordt afgevaardigd met volmacht om over al de op de 

agenda staande punten te beraadslagen, alle stemmingen uit te brengen en alle 

akten van processen-verbaal te ondertekenen. 

 

Artikel 4: 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden 

aan de sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek en de 

aangestelde vertegenwoordiger. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten.Dit is een geheime stemming 
 

Men gaat over tot de geheime stemming. 30 leden nemen eraan deel. Er zijn 

28 stemmen ja, bij 2 onthoudingen. 
 

 

Nr. 2/7 van de agenda 

 

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Aanpassing 

meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 
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Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese 

Structuurfondsen; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 

Secretariaat Europese Structuurfondsen; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de 

aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB Provinciaal Secretariaat Europese 

Structuurfondsen in zitting van 27 oktober 2022; 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB Provinciaal Secretariaat Europese 

Structuurfondsen goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Provinciaal Secretariaat 

Europese Structuurfondsen een tweede wijziging hieraan vastgesteld. In dit 

aangepast meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met motivering van de verschuivingen 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 
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5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 990 550,00 EUR voor 2022 

- 161 318,00 EUR voor 2023 

- 1 149 819,00 EUR voor 2024 

- 1 292 791,00 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese 

Structuurfondsen.  

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat 

Europese Structuurfondsen voor de realisatie van de doelstellingen een dotatie 

zal ontvangen van: 

- 990 550,00 EUR voor 2022 

- 161 318,00 EUR voor 2023 

- 1 149 819,00 EUR voor 2024 

- 1 292 791,00 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
29 leden hebben ja gestemd; 
1 lid heeft nee gestemd. 

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja, bij 1 stem nee. 

 

 

Nr. 2/8 van de agenda 

 

APB Kamp C. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Kamp C; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Kamp C; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de 

aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB Kamp C in zitting van 27 oktober 

2022; 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB Kamp C goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Kamp C een tweede 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met motivering van de verschuivingen 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s 

 

4. Procedurele vormvereisten 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 1 991 922,00 EUR voor 2022 

- 1 394 766,00 EUR voor 2023 

- 1 422 618,00 EUR voor 2024 

- 1 450 956,00 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf Kamp C. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Kamp C voor de realisatie 

van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 1 991 922,00 EUR voor 2022 

- 1 394 766,00 EUR voor 2023 

- 1 422 618,00 EUR voor 2024 

- 1 450 956,00 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
30 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 2/9 van de agenda 

 

APB Hooibeekhoeve. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de 

aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB Hooibeekhoeve in zitting van 27 

oktober 2022; 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB Hooibeekhoeve goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Hooibeekhoeve een tweede 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met motivering van de verschuivingen 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s 

 

4. Procedurele vormvereisten 
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De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 1 378 840,00 EUR voor 2022 

- 834 340,00 EUR voor 2023 

- 850 952,00 EUR voor 2024 

- 867 900,00 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve voor de 

realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 1 378 840,00 EUR voor 2022 

- 834 340,00 EUR voor 2023 

- 850 952,00 EUR voor 2024 

- 867 900,00 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
28 leden hebben ja gestemd; 
2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 2 onthoudingen  

 

 

Nr. 2/10 van de agenda 

 

APB DocAtlas. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022). 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 november 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Doc Atlas; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf DocAtlas; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de 

aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB DocAtlas in zitting van 27 oktober 

2022; 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB DocAtlas goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB DocAtlas een tweede 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen:  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met motivering van de verschuivingen 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s 
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4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 710 888,00 EUR voor 2022 

- 714 724,00 EUR voor 2023 

- 728 990,00 EUR voor 2024 

- 743 542,00 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf DocAtlas. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf DocAtlas voor de 

realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 710 888,00 EUR voor 2022 

- 714 724,00 EUR voor 2023 

- 728 990,00 EUR voor 2024 

- 743 542,00 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
25 leden hebben ja gestemd; 
5 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 25 stemmen ja, bij 5 onthoudingen  

 

 

Nr. 2/11 van de agenda 

 

APB Gouverneur Kinsbergen centrum. Aanpassing meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 
 

Het provincieraadsbesluit van 23 november 2017 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergen centrum; 
 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Gouverneur 

Kinsbergen centrum; 
 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 
 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de 

aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 
 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB Gouverneur Kinsbergen centrum in 

zitting van 27 oktober 2022; 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB Gouverneur Kinsbergen centrum 

goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Gouverneur Kinsbergen 

centrum een tweede wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast 

meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen:  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met motivering van de verschuivingen 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s 
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4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 400 875,00 EUR voor 2022 

- 190 438,00 EUR voor 2023 

- 194 232,00 EUR voor 2024 

- 198 100,00 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergen centrum. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergen 

centrum voor de realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 400 875,00 EUR voor 2022 

- 190 438,00 EUR voor 2023 

- 194 232,00 EUR voor 2024 

- 198 100,00 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
30 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 2/12 van de agenda 

 

APB Havencentrum. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Bevoegdheid 
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Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 28 november 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Havencentrum; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Havencentrum; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de 

aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB Havencentrum in zitting van 27 

oktober 2022; 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB Havencentrum goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Havencentrum een tweede 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met motivering van de verschuivingen 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s 
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4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 1 226 746,00 EUR voor 2022 

- 1 155 130,00 EUR voor 2023 

- 1 172 798,00 EUR voor 2024 

- 1 190 820,00 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf Havencentrum. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Havencentrum voor de 

realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 1 226 746,00 EUR voor 2022 

- 1 155 130,00 EUR voor 2023 

- 1 172 798,00 EUR voor 2024 

- 1 190 820,00 EUR voor 2025 

 

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

 

 

Nr. 2/13 van de agenda 

 

EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij. Aanpassing meerjarenplan 2020-

2025 (boekjaar 2022). Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

1. Bevoegdheid 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks 

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

werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

De artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet. 

 

De samenwerkingsovereenkomst met het EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij 

goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft het EVAp Proefbedrijf Pluimveehouderij een tweede wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De financiële 

documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveau’s 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

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

het extern verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering van 

het EVAP vastgesteld op 24 oktober 2022. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd 

agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad 

terug in het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend 

meerjarenplan: 

- 1 614 214,00 EUR voor 2022 

- 1 561 780,00 EUR voor 2023 

- 1 592 980,00 EUR voor 2024 

- 1 624 740,00 EUR voor 2025 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de 

kredieten 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap Proefbedrijf 

Pluimveehouderij VZW. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van de dotatie die het extern verzelfstandigd agentschap 

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw  voor de realisatie van de doelstellingen zal 

ontvangen: 

- 1 614 214,00 EUR voor 2022 

- 1 561 780,00 EUR voor 2023 

- 1 592 980,00 EUR voor 2024 

- 1 624 740,00 EUR voor 2025 

 

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 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 vierde (reeks) project(en) voor een bedrag van 

40.000 EUR voor het werkjaar 2022 ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Voor onderstaand project zal een voorschot van 50% in 2022 uitbetaald worden, 

en wordt het saldo uitbetaald na rapportage. 

 

1. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw – 40.000 EUR voor het 

project ‘Driemaal werken aan ontharding en stedelijk groen, functionele 

ecologische netwerken en groenblauwe dooradering!’. 

 

Binnen de ambitienota 2021-2024 van Regionaal Landschap Kleine en Grote 

Nete wordt het werken aan functionele ecologische verbindingen als een van de 

prioriteiten geformuleerd, net als landschapszorg en het werken aan kwalitatieve 

beleefbare landschappen en het creëren van draagvlak voor landschap, groene 

infrastructuur en biodiversiteit. 

Met dit projectvoorstel wil Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete aan elk van 

deze drie doelstellingen uitvoering geven door het uitvoeren van concrete 

terreinrealisaties en communicatie binnen haar werkingsgebied, dit in de 

3 focusgebieden: Grote Nete, Kleine Nete en Noorderkempen. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 
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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 6 oktober 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.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
30 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

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. 
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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 april juni ter goedkeuring voorgelegd 

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

236.180,10 EUR, waarvan 26.480,10 EUR aan vzw Regionaal Landschap Kleine 

en Grote Nete als subsidie 2021 voor het project ‘Werken aan functionele 

ecologische landschappen’. 

Voor deze projecten werd de uiterste rapportagedatum vastgesteld op 31 

augustus 2022. 

 

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

vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en betaling van een voorschot. 

 

vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete diende op 31 augustus 2022 bij 

de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid voor dit project een gemotiveerd 

verzoek in voor uitstel van de uiterste rapportagedatum. 

In dat verzoek geeft RLKGN aan dat voornamelijk vertraging bij de te doorlopen 

administratieve procedures (aanvraag ontheffing op ontbossingsverbod, 

aanvraag kapmachtiging AVES, opmaak archeologienota, aanvraag 

omgevingsvergunning) maken dat een aantal (deel-)projecten niet tijdig konden 

uitgevoerd worden. 

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

2023. 

 

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 

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 6 oktober 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 
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Goedgekeurd worden de voorgestelde uiterste rapportagedatum, 30 juni 2023, 

voor het project ‘Werken aan functionele ecologische landschappen’, ingediend 

door vzw Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
30 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 
 
 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Aanpassing meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut 

voor Hygiëne; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne in 

zitting van 23 juni 2022; 

 

De goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de provincieraad in zitting van 23 juni 2022; 
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De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne in 

zitting van 27 oktober 2022. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne 

goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne een tweede wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast 

meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen:  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met motivering van de verschuivingen 

 

XXX 

 

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 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

- 6.217.773 EUR voor 2022 

- 5.934.869 EUR voor 2023 

- 6.056.205 EUR voor 2024 

- 6.178.966 EUR voor 2025 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor 

Hygiëne voor de realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

- 6.217.773 EUR voor 2022 

- 5.934.869 EUR voor 2023 

- 6.056.205 EUR voor 2024 

- 6.178.966 EUR voor 2025 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
28 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
28 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 28 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022 - maand 

oktober). Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen bij de 

aanpassing van de kredieten. Aanpassing van de dotaties van de 

autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde 

agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Volgens artikel 43 van het Provinciedecreet is het vaststellen van de 

beleidsrapporten een bevoegdheid van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 149 van het provinciedecreet bepaalt de aanpassingen van het 

meerjarenplan. 

 

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

provincieraad tot het toekennen van nominatieve subsidies. 
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Artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende 

BBC2020 bepalen de aanpassingen van het meerjarenplan en het financieel 

evenwicht. 

 

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

voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de documentatie bij het 

meerjarenplan. 

 

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

gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de digitale rapportering van gegevens. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022 – 

maand oktober) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten 

gebundeld van het type ‘Aanpassing meerjarenplan (AMJP)’ in Mercurius-

Beleidsbepaling. 

 

Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring: 

 

01 Strategische nota 

02 Financiële nota: 

M1 Financieel Doelstellingenplan 

M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd) 

M3 Overzicht van de kredieten 

03 Toelichting: 

T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 

T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 

T3 Investeringsproject 

T4 Evolutie van de financiële schulden 

Overzicht van de financiële risico’s 

Grondslagen en assumpties bij de opmaak 

Plaats van de documentatie 

Motivering van de wijzigingen 

 

De aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022 – maand oktober) leidt 

tot volgend financieel evenwicht: 
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Het evenwicht in het meerjarenplan blijft bewaard in alle jaren. De 

autofinancieringsmarge blijft positief in 2025. 

 

De wijzigingen in de dotaties van de autonome provinciebedrijven (APB’s) en de 

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

worden weergegeven in de volgende tabel. 
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Het evenwicht van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) blijft bewaard 

na deze wijzigingen. De APB’s leggen de gedetailleerde informatie van de 

dotatiewijziging in een apart verslag in dezelfde provincieraad voor. 

 

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 ontwikkelings-

hulp voor ontwikkelingslanden (ODA) 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 13 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie stelt voor aan de provincieraad om de voorgebrachte 

vermeerderingen en verminderingen goed te keuren. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraad stelt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 

(boekjaar 2022 – maand oktober) vast. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt de wijzigingen van de dotaties van de autonome 

provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met 

vzw-structuur bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022 – 

maand oktober) goed. 

 

Artikel 3: 

De dotaties en nominatieve subsidies uit de lijst van de toegestane werkings- en 

investeringssubsidies worden goedgekeurd. 

 

Bijlagen: 

Beleidsrapporten en motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022 – maand oktober) 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
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De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
29 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
27 leden hebben ja gestemd; 
2 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 27 stemmen ja, bij 2 onthoudingen  

 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. AvAnt, campus 

Rivierenhof. Bouwen van een fietsenstalling. 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 

 

Het departement Logistiek heeft een ontwerp gemaakt voor het bouwen van 

een fietsenstalling bij avAnt, campus Rivierenhof, te Deurne, Antwerpen. Dit 

ontwerp wordt aan uw raad voorgelegd ter goedkeuring. 

 

Het ontwerp omvat het bouwen van 2 fietsenstallingen. Beide fietsenstallingen 

worden opgericht in functie van de educatieve werking van de school. 

 

Er is gekozen om de fietsenstallingen op te splitsen om zo beter in te spelen op 

de circulatiestromen en tegelijk de impact op de omgeving beperkt te houden. 

Zo blijven de zichten naar en de ruimte voor het Berger-gebouw zoveel 

mogelijk gevrijwaard. 

 

Dit is mogelijk door de fietsenstalling Noord (footprint ca. 20 m x 13 m) 

verzonken in de grond uit te voeren in de groenzone zone vóór de nieuwe 

uitbreiding van de school. De stalen constructie met wandbekleding in 

strekmetaal voorziet in 175 plaatsen voor de fietsen van de leerlingen. Op de 

platte daken wordt een groendak voorzien. 

 

Een tweede schuurvormige constructie (Fietsenstalling Oost, footprint ca. 29m x 

9m) komt tussen de kinderboerderij Rivierenhof en het schoolgebouw en biedt 
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plaats aan 50 dienstfietsen voor leerlingen, 30 plaatsen voor fietsen 

leerkrachten en een overdekte buitenruimte. Naast een draagstructuur uit staal 

en een dakbedekking uit keramische pannen, wordt de gevelbekleding specifiek 

opgetrokken uit gerecupereerd hout. 

 

De werken omvatten ook de aanleg van de riolering en elektriciteitswerken. 

 

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 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 12. Verantwoorde consumptie en productie 

SDG-subdoelstelling 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie 

aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en 

hergebruik 

 

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 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 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor deze werken. 

 

De kostenraming van deze werken bedraagt 538.748,23 EUR + 32.324,89 EUR 

(6 % btw) = 571.073,12 EUR. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het bouwen van 

een fietsenstalling bij avAnt, campus Rivierenhof, te Deurne, Antwerpen, 
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opgemaakt door het departement Logistiek, en stelt als wijze van gunnen van 

deze werken de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking vast. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord. 
 
Mevrouw BAKELANTS.- Ik ben natuurlijk enthousiast over de komst van de fietsstallingen. 
Dat is altijd positief natuurlijk voor de leerlingen. Ik vraag mij trouwens ook af hoeveel 
leerlingen dat er daar naar school gaan, wat is die verhouding? Want ik heb gelezen dus dat 
er 175 plaatsen voor de fietsenstalling komt voor leerlingen. En dan heb ik ook nog een paar 
kleine opmerkingen, omdat wij tijdens de commissie ook al toelichting hebben gekregen over 
de parking die er ook in de toekomst gaat geïnstalleerd worden. Nu, ik heb contact gehad met 
mijn lokale collega’s daar. En die straat, die parking zou komen naast De Vréstraat. Dat is 
eigenlijk een moeilijke, want die straat is daar half privé of soms geheel van de eigenaars van 
de Turnhoutsebaan. En dat district heeft er in het verleden problemen gehad met aangaande 
parkeerboetes die dus al dan niet geldig waren. En als daar dus ook een parking komt, dan 
gaat dat met de bewoners weer tot confrontaties leiden. En heeft de provincie al contact 
gehad met de buurt hierover? En ik wou ook vragen of het mogelijk is om gelet op de grote 
parkeerdruk daar in de buurt, of er een buurtparking zou geïnstalleerd kunnen worden? Dus 
zodat er kan geparkeerd worden na de schooluren of tijdens de vakanties.  
 
VOORZITTER.- Dank je wel, mevrouw Bakelants. Mevrouw Bakelants, het gaat hier wel over 
een fietsenstalling. Het gaat niet over de parking zelf.  
 
Mevrouw BAKELANTS.- Ik weet het. Nee. Want we hebben een hele toelichting gehad over 
velo. 
 
VOORZITTER.- Ja, maar een toelichting. dit heeft niet met het punt te maken. Goed, maar ik 
weet niet of er iemand van deputatie hier moet op antwoorden of kan op antwoorden? 
Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Nee, wat het exact aantal leerlingen betreft, dat kan ik nu 
“by heart” niet op antwoorden. Maar ik neem aan, allez, in omgekeerde volgorde dat het 
aantal fietsstallingen wel berekend is op het aantal leerlingen en dat men uitgaat van de 
realiteit zoals ze daar is. Maar vergeef mij dat ik daar niet kan op antwoorden, want ik zou 
iets zeggen dat misschien geen steek houdt.  
 
Wat de toekomstige parking betreft, u verrast mij met de vraag. Op dit moment ligt dat niet 
voor, maar ik ga uw bedenking wel meepakken, vooral die bedenking over boetes en 
eigenaars van de straat. Ik kan niet meer doen dan die bemerking overmaken, zodanig dat ze 
zeker meegenomen wordt op het moment dat dat project concreter wordt.  
 
VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, collega Bakelants, het gaat over ongeveer 570 
leerlingen die bij avAnt Rivierenhof les volgen. En wat collega De Haes zegt klopt natuurlijk, 
het gaat hier nu enkel over de bouw van de fietsstallingen. Maar er is in elk geval ook 
toekomstgericht in een latere fase aandacht om parkeerplaatsen voor auto’s ook te voorzien. 
En in elk geval wij hebben van de burgemeester van het district Deurne, ook al de vraag 
gekregen om toch eens na te kijken of daar ook dan geen buurtparking kan van gemaakt 
worden. Maar dat is natuurlijk voor later, maar in elk geval onze dienst logistiek heeft 
opdracht gekregen om daar toch mee te bekijken of dit kan gerealiseerd worden op termijn. 
 
VOORZITTER.- Goed, als er geen vragen meer zijn dan kunnen we overgaan tot de stemming 
van punt 3/5.  
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De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming 
30 leden hebben ja gestemd. 
 
Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Mol. Provinciaal domein Zilvermeer. 

Veilige oversteek Zilvermeerlaan. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 36 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Aan uw raad wordt het ontwerp voorgelegd voor het realiseren van een veilige 

oversteek van de Zilvermeerlaan bij het provinciaal domein Zilvermeer te Mol. 

De werken omvatten het vellen van hoogstammige bomen, het aanleggen van 

een veilige oversteek en het slopen van een luifelconstructie met bijbehorend 

gebouwtje en kelder. Het ontwerp werd opgemaakt door het departement 

Logistiek in samenwerking met nv D+A te Halle. 

 

Met deze werken wordt een veilige oversteek gecreëerd voor fietsers en 

voetgangers en de gebruikers van de twee parkings van het provinciaal domein 

Zilvermeer. Tevens wordt met dit project de omgeving opgewaardeerd wat de 

belevenis van het betreden van het domein ten goede komt. 

 

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

van gunnen van de werken de openbare procedure vast te stellen. 

 

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 
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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 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor deze werken. 

 

De kostenraming van deze werken bedraagt 1.202.902,82 EUR + 252.609,59 

EUR (21% btw) = 1.455.512,41 EUR. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het ontwerp voor het realiseren van 

een veilige oversteek van de Zilvermeerlaan bij het provinciaal domein 

Zilvermeer te Mol, opgemaakt door nv D+A te Halle, en stelt als wijze van 

gunnen van deze werken de openbare procedure vast. 

 

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

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/7  en 3/8  met één stemming af te handelen. 
De raad stemt ermee in. 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

Vastgoed. Geel. Technologiezone. Overdracht Cipalstraat aan de stad 

Geel. 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 

 

Inleiding 

 

De provincie Antwerpen is eigenaar van de Cipalstraat in de Technologiezone in 

Geel. In het verleden werden bepaalde delen van de Cipalstraat al in erfpacht 

gegeven aan Sanofi, namelijk de delen die volledig “omgeven” waren door de 

erfpachtdelen van Sanofi, waarna deze deels heringericht zijn. Momenteel is de 

provincie nog eigenaar van de Cipalstraat vanaf de Diestseweg tot aan de 

Parkeertoren op de site. 

 

De stad Geel is vragende partij om de Cipalstraat formeel over te nemen daar 

de stad al jaren het feitelijke beheer van deze straat doet. Dit geeft soms 

interpretatieproblemen en op deze manier is het voor derden vaak niet duidelijk 

wie verantwoordelijk is voor welke werken, toelatingen, e.d. 

 

Eigendomsoverdracht 

 

Aangezien de Cipalstraat momenteel al een openbaar karakter heeft en het 

behoud van de Cipalstraat in het patrimonium van de provincie Antwerpen geen 

nut heeft wordt in samenspraak tussen de stad Geel en de provincie Antwerpen 

voorgesteld om het eigendom van de Cipalstraat over te dragen aan de stad 

Geel. 

 

Een eigendomsoverdracht tussen 2 besturen voor algemeen nut is niet 

onderworpen aan de principes van “openbaarheid” en kan dus onderhands 

gebeuren. Op deze manier liggen alle verantwoordelijkheden in de toekomst 

duidelijk bij de stad Geel. 

 

Voorwerp 

 

De betrokken over te dragen Cipalstraat betreft 1 kadastraal perceel, namelijk 

het perceel Geel, 3e afdeling, sectie K, nummer 48V. U vindt een kadastraal 

overzichtsplan digitaal toegevoegd. 

 

Gezien het feitelijke behoud van bestemming van de Cipalstraat, het feit dat de 

stad Geel het beheer en onderhoud en de bijhorende kosten voor de Cipalstraat 

al jaren ten laste neemt en ook in de toekomst zal nemen, en een straat de 

facto geen marktwaarde heeft wordt voorgesteld om het betrokken kadastraal 
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perceel gratis over te dragen aan de stad Geel. De stad Geel zal dan wel de 

kosten voor de authentieke akte ten laste nemen. 

 

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 vervoersystemen 

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 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Deze transactie is budgetneutraal. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 

machtiging verleend tot gratis overdracht van de huidige Cipalstraat, namelijk 

het perceel ten kadaster gekend als Geel, 3e afdeling, sectie K, nummer 48V, op 

voorwaarde dat de stad Geel de kosten van deze overdracht draagt. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de 

akte. 

 

Artikel 3: 

Voor zover als nodig wordt beslist het goed te desaffecteren uit het openbaar 

domein. 

 

VOORZITTER.- Zijn er hierover tussenkomsten ? Geen 

 

 

Nr. 3/8 van de agenda 

 

Vastgoed. Laakdal. Verkoop woning Geelsebaan 29. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 
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Artikel 43 §2 van het provinciedecreet 

 

2. Juridische context  

 

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

door lokale en provinciale besturen en door besturen van erkende diensten 

- Provincieraadsbesluit van 24 maart 2022. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

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

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

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

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

In acht genomen dat de erfpacht in november 2022 ten einde loopt, werd aan 

het OCMW als erfpachter de mogelijkheid geboden het pand tegen 

schattingsprijs (235.000,00 EUR) te kopen. Het Vast Bureau van het OCMW 

besliste in vergadering van 13 januari 2022 om op het aanbod in te gaan. 

Op basis daarvan werd in vergadering van 24 maart 2022 aan uw raad de 

verkoop aan het OCMW voor machtiging voorgelegd. Het dossier werd daarna 

aan de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid bezorgd voor het 

opstellen van de verkoopakte. 

 

Nu het dossier in de eindfase gekomen is, en de akte binnen afzienbare tijd 

getekend wordt, heeft de gemeente Laakdal laten weten dat zij, en niet het 

OCMW, het pand zal kopen. De reden is klaarblijkelijk financieel. De 

gemeenteraad heeft op 27 september jongstleden de aankoop goedgekeurd. 

 

Dit heeft tot gevolg dat het provincieraadsbesluit van 24 maart 2022 dient 

gewijzigd te worden wat betreft de identiteit van de verkoper. 

 

In acht genomen dat door de wijziging van koper, ook extra kosten moeten 

gemaakt worden (EPC-certificaat, en eventueel, vanaf 23 november, een 

asbestattest) die niet aan de provincie te wijten zijn, wordt voorgesteld de 

kosten ten laste van de koper te leggen. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 13 oktober 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 
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De provincieraadsbeslissing van 24 maart 2022 inzake de verkoop van het pand 

Geelsebaan 29 te Laakdal wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 

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

Laakdal, ten kadaster gekend Laakdal, 4de afdeling sectie C nummer 223a4, 

groot 8a 73ca, aan de gemeente Laakdal, tegen de prijs van 235.000,00 EUR. 

 

Artikel 2: 

Alle kosten verbonden aan de verkoop, inclusief de kosten van de 

leveringsplicht, vallen ten laste van de koper. De koper dient ook in te staan 

voor de aanvraag van de betrokken documenten. 

 

VOORZITTER.- Zijn er hierover tussenkomsten ? Geen 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
30 leden hebben ja gestemd. 

 

De agendapunten 3/7 en 3/8 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze 
worden goedgekeurd met 30 stemmen ja. 
 
 
VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/9 tot en met 3/12  met één stemming af te 
handelen. De raad stemt ermee in. 

 

Nr. 3/9 van de agenda 

 

Vastgoed. Beerse. Laakbeek (A.9.05).  Verlegging ter hoogte van de 

Tempelstraat en langs de Pastoriestraat. Intrekken van de besluiten van 

de provincieraden van 25 februari 2021, 23 september 2021 en 27 

januari 2022, en goedkeuring van de aankoop-, verkoop- en ruilbeloftes 

voor innemingen 1 tot en met 17. 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 

 

Het dossier voor de verlegging van de Laakbeek ter hoogte van de Tempelstraat 

omhelst naast enkele grondaankopen ook de verkoop van een stuk verlaten 
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bedding die op dit ogenblik door het midden van enkele tuinen loopt, maar die 

daar wel ingebuisd is. 

 

Verkoop en ruildossiers: 

 

Inzake de verkoop van deze ingebuisde bedding werden tot nog toe twee 

aankoopbeloftes en één ruilbelofte aan uw provincieraad voorgelegd en 

goedgekeurd: 

- 23 september 2021: verkoop van inneming 10 door de provincie Antwerpen 

- 27 januari 2022: verkoop van innemingen 13 en 14 door de provincie 

Antwerpen 

- 25 februari 2021: ruil van innemingen 6 en 7 (provincie Antwerpen) tegen 

inneming 16 

 

De overige vier aangelanden wensen niet aan te kopen, noch kan de Provincie 

aan hen een ruilingsvoorstel doen, noch kunnen we hen verplichten de gronden 

aan te kopen. 

 

Normaliter is dit geen probleem, ware het niet dat de bedding is ingebuisd, 

waardoor de bovengrond ten volle gebruikt kan worden zowel door de betalende 

als niet betalende aangelanden. 

 

Hierdoor wordt er een oneerlijke situatie gecreëerd die mogelijks een schending 

van het gelijkheidsbeginsel impliceert. Immers allen hebben ze het volle genot 

van het goed, maar slechts drie aangelanden hebben ervoor betaald. 

 

Om deze redenen stelt de deputatie uitzonderlijk voor om de verkoop van de 

innemingen 10, 11, 12, 13, 14, 15 en de ruil van de innemingen 6 en 7 tegen 16 

en innemingen 8 en 17 “om niet” te laten gebeuren. 

 

Dit betekent echter dat de volgende drie voornoemde provincieraadsbesluiten 

ingetrokken dienen te worden: 

- 23 september 2021: verkoop van inneming 10 door de provincie Antwerpen 

- 27 januari 2022: verkoop van innemingen 13 en 14 door de provincie 

Antwerpen 

- 25 februari 2021: ruil van innemingen 6 en 7 (provincie Antwerpen) tegen 

inneming 16 

 

Inmiddels werden voor alle innemingen de aangepaste of nieuwe aankoop- en 

ruilbeloftes ontvangen en worden deze aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Er wordt nog meegegeven dat de eigenaars van innemingen 6 en 7 en van 

inneming 8 tussen hun eigendommen een gemeenschappelijke haag hebben 

staan die verwijderd moet worden voor de uitvoering van de werken. De 

vergoeding voor deze haag bedraagt 4267,50 EUR te verdelen over de 2 

eigenaars. 
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Voorts werd met de verkrijgers afgesproken dat de inbuizing zal worden 

uitgegraven en opgevuld met schuimbeton (inneming 10), met grond 

(innemingen 11, 12 en 16), en met schuimbeton én grond (innemingen 13 en 

14). 

 

Tot slot worden volgende bijzondere verkoopvoorwaarden opgenomen in de akte 

voor innemingen 6, 7 en 16: 

- de provincie Antwerpen zorgt voor een plaatsbeschrijving voor en na de 

werken; 

- de provincie Antwerpen zal instaan voor de verplaatsing van de 

hemelwatertank. 

 

Eén bijzondere verkoopvoorwaarde in de aankoopbelofte voor innemingen 13 en 

14 heeft enkel betrekking op de manier waarop de notaris de herkomst van de 

koopsom in de akte moet opnemen en bindt de provincie Antwerpen tot niets; 

deze wordt dan ook niet formeel ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Aankoopdossiers 

Alle door de provincie te verwerven gronden van de gemeente Beerse zijnde 

innemingen 1,2,3,4,5 en 9 worden “om niet” overgedragen.  

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

Aan de provincieraad wordt gevraagd om deze aankoop- en ruilbeloftes en de 

voorgestelde grondoverdrachten om niet goed te keuren. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

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 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 
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Er zijn geen investeringsuitgaven voor grondaankopen nodig. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

De provincieraadsbesluiten van 25 februari 2021, 23 september 2021 en 27 

januari 2022 met betrekking tot de ruil van innemingen 6 en 7 tegen inneming 

16 en de verkoop van innemingen 10, 13 en 14, alle voor het verleggen en 

openleggen van de Laakbeek langs de Tempelstraat te Beerse, worden 

ingetrokken. 

 

Artikel 2: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met 

name voor het verleggen en openleggen van de Laakbeek ter hoogte van de 

Tempelstraat en langs de Pastoriestraat te Beerse, wordt machtiging verleend tot 

volgende transacties op basis van het grondinnemingsplan ‘Inneming 1 t.e.m. 

inneming 9 en Verkoop 10 t.e.m. 17’ van 12 oktober 2020 van landmeter-expert 

XXX: 

- innemingen 1, 2, 3, 4, 5 en 9, respectievelijk ten kadaster gekend als Beerse, 

1ste afdeling, sectie C, nummers 343/deel (369 m²), 340b/deel (106 m²), 

335i/deel (154 m²), 334x/deel (333 m²), 332/deel (112 m²) en 104f2/deel 

(270 m²), worden om niet door de gemeente Beerse aan de provincie 

Antwerpen overgedragen; 

- innemingen 6 en 7, ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie C, 

nummers 71 m/deel en 74 y/deel, respectievelijk 33 en 16 m² groot en 

eigendom van XXX, worden geruild tegen:  

inneming 16, ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie C, zonder 

nummer, 34 m² groot en eigendom van de provincie Antwerpen. 

De eigenaar ontvangt een vergoeding van 2.133,75 EUR voor de vervanging 

van zijn haag. 

- inneming 8, ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie C, nummer 

74 z/deel, 28 m² groot en eigendom van XXX, wordt geruild tegen:  

inneming 17, ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie C, zonder 

nummer, 40 m² groot en eigendom van de provincie Antwerpen. 

De eigenares ontvangt een vergoeding van 2.133,75 EUR voor de vervanging 

van haar haag. 

- inneming 10, ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie C, zonder 

nummer en 7 m² groot volgens opmeting, wordt om niet overgedragen aan 

XXX; 

- inneming 11, ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie C, zonder 

nummer en 36 m² groot volgens opmeting, wordt om niet overgedragen aan 

XXX; 

- inneming 12, ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie C, zonder 

nummer en  32 m² groot volgens opmeting, wordt om niet overgedragen aan 

XXX; 

- innemingen 13 en 14, ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie C, 

zonder nummer, 31 en 32 m² groot volgens opmeting, worden om niet 

overgedragen aan XXX; 
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- inneming 15, ten kadaster gekend als Beerse, 1ste afdeling, sectie C, zonder 

nummer en 28 m² groot volgens opmeting, wordt om niet overgedragen aan 

XXX. 

 

Artikel 3: 

Volgende bijzondere verkoopvoorwaarden dienen in de aktes te worden 

opgenomen: 

- De ingebuisde beek dient opgevuld te worden: 

- met schuimbeton (inneming 10); 

- met grond (innemingen 11, 12 en 16); 

- met grond en schuimbeton, zoals weergegeven op de schets in de 

aankoopbelofte (innemingen 13 en 14). 

- De provincie Antwerpen zorgt voor een plaatsbeschrijving voor en na de 

werken (innemingen 6, 7 en 16); 

- De provincie Antwerpen zal instaan voor de verplaatsing van de 

hemelwatertank (innemingen 6, 7 en 16). 

- De provincie Antwerpen mag ondergrondse secanspalen plaatsen in de strook 

aangeduid als ‘effectief gebruikte erfdienstbaarheid’ (innemingen 6, 7 en 16 

en innemingen 8 en 17); 

- De bepalingen van artikel 1.3.2.2.§1 van het gecoördineerd decreet van 15 

juni 2018 betreffende het Integraal Waterbeleid zullen niet worden 

uitgeoefend zolang de provincie beheerder is van de waterloop, met 

uitzondering van de volgende elementen: 

- Het gebruik van pesticiden blijft verboden op de taluds van de waterloop; 

- Er mogen geen nieuwe constructies opgericht worden binnen 5 m landinwaarts 

vanaf de bovenste rand van het talud. Bestaande en vergunde constructies 

binnen deze zone worden gedoogd. 

(innemingen 8 en 17). 

 

Artikel 4: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

ontslag van ambtshalve inschrijving te verlenen bij de overschrijving van de 

akte. 

 

Artikel 5: 

Voor zover als nodig wordt beslist de goederen te desaffecteren uit het openbaar 

domein. 

 

VOORZITTER.- Zijn er hierover tussenkomsten ? Geen 

 

 

Nr. 3/10 van de agenda 

 

Vastgoed. Putte. Zuteweybeek (A.6.16.4). Verlegging ter hoogte van de 

Waversesteenweg 103. Grondruil. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 

 

2. Juridische context 

 

- Gecoördineerd decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De Zuteweybeek was ter hoogte van de Waverstesteenweg 13 te Putte ingebuisd 

en was daar gelegen vlak naast een stal. Omdat die ligging problemen kon 

opleveren voor de stabiliteit van de stal, en omdat de eigenaar er aan denkt om 

in de toekomst renovatiewerken te laten uitvoeren, wat hij in principe niet kan 

omdat de stal binnen de wettelijke erfdienstbaarheidszone gelegen is, vroeg hij 

een verlegging van de waterloop aan. Grote voordelen daarbij wat het onderhoud 

van de waterloop betreft zijn dat deze thans opengelegd is, dat hij gemakkelijker 

bereikbaar is voor onderhoud, en dat er geen risico meer is op insijpeling van 

mestvocht afkomstig van de stal. 

 

De verlegging en de bijhorende grondruil moeten nog notarieel bekrachtigd 

worden. 

 

De grondruil gebeurt onder gesloten beurs. Aangezien de verlegging gebeurd is 

op vraag van de tegenpartij, zal deze alle notariële kosten op zich nemen. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

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 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 
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5. Financiële aspecten 

 

Voor deze grondruil is geen krediet nodig. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met 

name voor de verlegging van de Zuteweybeek ter hoogte van de 

Waversesteenweg 103 te Putte, wordt machtiging verleend tot de ruil van 

volgende loten van het afbakeningsplan van 28 juni 2021 van provinciaal 

landmeter-expert XXX met precad nummer 12029/10698: 

 

- lot 1: Putte, 1ste afdeling, sectie A, nummer 832c/deel, eigendom van XXX en 

246 m² groot, wordt om niet overgedragen aan de provincie Antwerpen; 

 

- lot 2: Putte, 1ste afdeling, sectie A, nummers 502b/deel en 832c/deel, 

eigendom van de provincie Antwerpen en 162 m² groot, wordt om niet 

overgedragen aan XXX. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

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

 

VOORZITTER.- Zijn er hierover tussenkomsten ? Geen 

 

 

Nr. 3/11 van de agenda 

 

Vastgoed. Dessel. Voorste Neet (A.8.23) en Achterste Neet (A.8.24). 

Zandgroeve Donk. Regularisatie verlegging door Sibelco. 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 

 

Dit dossier betreft de regularisatie van een oudere verlegging van de waterloop op 

vraag van Sibelco (goedgekeurd door de deputatie op 14 augustus 2003), met als 
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doel het uitbaten van een natte zandwinning in de groeve Donk, waar de 

toenmalige loop van de Witte Nete (waterloop die ten zuiden van Dessel wordt 

gevormd door de samenvloeiing van de Voorste Nete, de Achterste Nete en de 

Vleminckloop) doorheen stroomde. Deze zandwinning werd volledig vergund 

(milieuvergunning en bouwvergunning). 

Met de verlegging wordt een laaglandbeek gerealiseerd waarin de ecologische 

beekprocessen optimaal verlopen, alsook aangepaste habitats voor de Kleine 

modderkruiper en de Rivierdonderpad (Habitatrichtlijnsoorten) en andere 

aandachtssoorten. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

De provincieraad wordt gevraagd om deze verlegging goed te keuren. 

 

De verlegging gebeurt onder gesloten beurs en werd uitgevoerd op vraag van de 

tegenpartij, zodat deze de notariële kosten zal dragen. 

 

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 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De overdracht gebeurt om niet. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 

machtiging verleend tot volgende grondoverdrachten volgens de plannen 1/3, 2/3 

en 3/3 ‘gemeente Dessel, 1° afd. sectie E - VERLEGGING WATERLOPEN: Kleine 

Neet nr. 8 en Voorste Neet nr. 8.23 van 14 december 2021, opgemaakt door 

landmeter-expert Peter Vandebosch: 
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- lot 1, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie E, nummers 1332b, 

1356a/deel, 1360/deel, 1361/deel, 1362/deel, 1359a/deel, 1358a/deel, 

1349/deel, 1348/deel, 1357c/deel, 1347/deel, 1346/deel, 1345/deel, 

1344/deel, 1343/deel, 1200/deel, 1199/deel, 1198/deel, 1139a/deel, 

1120/deel, 1119/deel, 1115/deel,; 1113b/deel, 1112/deel, 1111/deel, 

1110/deel en 1109/deel, alle perceeldelen samen 16.355 m² groot, wordt om 

niet overgedragen door de nv SCR-Sibelco aan de provincie Antwerpen; 

- lot 2, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie E, nummers 

761/deel, 760b/deel, 762b/deel en 1250d/deel, alle perceeldelen samen 1.977 

m² groot, wordt om niet overgedragen door de nv SCR-Sibelco aan de provincie 

Antwerpen; 

- lot 3, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie E, openbaar domein, 

7.988 m² groot, wordt om niet overgedragen door de provincie Antwerpen aan 

de nv SCR-Sibelco. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

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

 

Artikel 3: 

Voor zover als nodig wordt beslist de goederen te desaffecteren uit het openbaar 

domein. 

 

VOORZITTER.- Zijn er hierover tussenkomsten ? Geen 

 

 

Nr. 3/12 van de agenda 

 

Vastgoed. Dessel. Voorste Neet (A.8.23). Zandgroeve Pinken. 

Regularisatie verlegging door Sibelco. 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 

 

Met besluit van 4 februari 2021 keurde de deputatie de verlegging van de Voorste 

Neet te Dessel goed teneinde het Sibelco mogelijk te maken de groeve ‘Pinken’ te 

ontginnen. 
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Thans heeft landmeter expert Peter Vandebosch de provincie Antwerpen een 

afbakeningsplan bezorgd van de oude en de nieuwe bedding met het oog op de 

notariële bekrachtiging van de grondruil. De gronden van de tegenpartij zijn 

eigendom van de nv N.Z.M., wat de patrimoniumfirma van Sibelco is. 

 

De provincieraad wordt gevraagd om deze verlegging goed te keuren. 

 

De verlegging gebeurt onder gesloten beurs en werd uitgevoerd op vraag van de 

tegenpartij, zodat deze de notariële kosten zal dragen. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

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 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De overdracht gebeurt om niet. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, wordt 

machtiging verleend tot volgende grondoverdrachten volgens de plannen 1/4, 2/4, 

3/4 en 4/4 ‘gemeente Dessel, 1° afd. sectie D en E - Verlegging waterloop Voorste 

Neet nr. 8.23 - Verbreding waterloop Achterste Neet nr. 8.24’ van 6 juni 2022, 

opgemaakt door landmeter-expert Peter Vandebosch: 

- lot 1a, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie D, openbaar 

domein, 746 m² groot, wordt om niet overgedragen door de provincie 

Antwerpen aan de nv N.Z.M.; 

- lot 1b, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie E, openbaar 

domein, 3.734 m² groot, wordt om niet overgedragen door de provincie 

Antwerpen aan de nv N.Z.M.; 
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- lot 2, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie E, nummer 

359/deel, 81 m² groot, wordt om niet overgedragen door de nv N.Z.M. aan de 

provincie Antwerpen; 

- lot 3, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie E, nummer 

326/deel, 84 m² groot, wordt om niet overgedragen door de nv N.Z.M. aan de 

provincie Antwerpen; 

- lot 4, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie E, nummer 

330a/deel, 129 m² groot, wordt om niet overgedragen door de nv N.Z.M. aan 

de provincie Antwerpen; 

- lot 5, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie E, nummers 

273c/deel, 274/deel, 275/deel, 276/deel, 292/deel, 293/deel, 294/deel, 

325a/deel, 325/2a/deel, 324/deel, 323/deel, 322/deel en 221/deel en samen 

825 m² groot, wordt om niet overgedragen door de nv N.Z.M. aan de provincie 

Antwerpen; 

- lot 6, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie D, nummers 

323a/deel en 323b/deel, samen 211 m² groot, wordt om niet overgedragen 

door de nv N.Z.M. aan de provincie Antwerpen; 

- lot 7, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie D, nummers 

324/deel en 325/deel, samen 340 m² groot, wordt om niet overgedragen door 

de nv N.Z.M. aan de provincie Antwerpen; 

- lot 8, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie D, nummers 

326/deel, 327/deel, 328/deel, 331/deel, 332/deel, 317b/deel, 312b/deel, 

304e/deel, 303/deel, 295/3b/deel, 295c/deel, 294/2a/deel, 294b/deel, 

285/3a/deel, 285/2a/deel en 285a/deel, samen 2.466 m² groot, wordt om niet 

overgedragen door de nv N.Z.M. aan de provincie Antwerpen; 

- lot 9, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie D, nummer 

350/deel, 35 m² groot, wordt om niet overgedragen door de nv N.Z.M. aan de 

provincie Antwerpen; 

- lot 10, ten kadaster gekend als Dessel, 1ste afdeling, sectie D, nummers 

351/deel, 352/deel, 363/deel, 364/deel, 278/2c/deel, 278c/deel, 277/4c/deel, 

277/3c/deel, 276b/deel, 139/4f/deel, 140c/deel, 139/k6/deel en 141s/deel, 

samen 12.539 m² groot, wordt om niet overgedragen door de nv N.Z.M. aan de 

provincie Antwerpen. 

 

Artikel 2: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

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

 

Artikel 3: 

Voor zover als nodig wordt beslist de provinciale goederen te desaffecteren uit het 

openbaar domein. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn er hierover tussenkomsten ? Geen 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
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30 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
30 leden hebben ja gestemd. 

 

De agendapunten 3/9 tot en met 3/12 worden samen ter stemming voorgelegd. 
Ze worden goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/13 van de agenda 

 

APB Campus Vesta. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 

2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 25 februari 2010 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 20202025 en de kredieten 

2022 gebeurt door de raad van bestuur van het APB Campus Vesta in zitting van 

22 juni 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de eerste 

wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2022-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB Campus Vesta in zitting van 28 

september 2022; 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het Meerjarenplan 

2020-2025 (boekjaar 2022) van het APB Campus Vesta goedgekeurd. 
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Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Campus Vesta een tweede 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen:  

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1-> M3 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 ->3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 

- Overzicht met motivering van de verschuivingen 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

SDG 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen, wordt niet gewijzigd. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. 

 

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

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 
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4. Vrije tijd, personeel en ICT 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Aanpassing meerjarenplan 

2020 – 2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 27 september 2018 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de eerste 

wijziging aan het meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB Zilvermeer in zitting van 27 oktober 

2022. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het meerjarenplan 

2020 – 2025 (boekjaar 2022) van het APB Zilvermeer goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Zilvermeer een tweede 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1 -> M3; 
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- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 -> T3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode; 

- Overzicht met motivering van de wijzigingen. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6  Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

 2022 : 4.114.970 EUR 

 2023 : 3.788.128 EUR 

 2024 : 3.863.598 EUR 

 2025 : 3.940.574 EUR 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Zilvermeer voor de 

realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

 2022 : 4.114.970 EUR 

 2023 : 3.788.128 EUR 

 2024 : 3.863.598 EUR 

 2025 : 3.940.574 EUR 

 

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

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 
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Nr. 4/2 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Aanpassing meerjarenplan 

2020 – 2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 27 september 2018 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf De Schorre; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf De Schorre; 
 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de eerste 

wijziging aan het meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB De Schore in zitting van 27 oktober 

2022. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 
 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het meerjarenplan 

2020 – 2025 (boekjaar 2022) van het APB De Schorre goedgekeurd. 
 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB De Schorre een tweede 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen: 

 Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1 -> M3 

 Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 -> T3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode 
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 Overzicht met motivering van de wijzigingen 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen blijft ongewijzigd en bedraagt in het aangepast 

meerjarenplan: 

 2022 : 1.999.062 EUR 

 2023 : 1.987.104 EUR 

 2024 : 2.026.622 EUR 

 2025 : 2.066.932 EUR 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf De Schorre. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf De Schorre voor de 

realisatie van de doelstellingen een ongewijzigde dotatie zal ontvangen van: 

 2022 : 1.999.062 EUR 

 2023 : 1.987.104 EUR 

 2024 : 2.026.622 EUR 

 2025 : 2.066.932 EUR 

 

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

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 
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Nr. 4/3 van de agenda 

 

APB De Warande. Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 

2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 

Het provincieraadsbesluit van 24 oktober 2019 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf De Warande; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf De Warande; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van de eerste 

wijziging aan het meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 2022; 

 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB De Warande in zitting van 19 

oktober 2022. 
 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het meerjarenplan 

2020 – 2025 (boekjaar 2022) van het APB De Warande goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB De Warande een tweede 

wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1 -> M3; 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 -> T3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode; 

- Overzicht met motivering van de wijzigingen. 
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Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

 2022 : 3.916.216 EUR 

 2023 : 3.809.424 EUR 

 2024 : 3.885.442 EUR 

 2025 : 3.962.980 EUR 

 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf De Warande. 
 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf De Warande voor de 

realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen van: 

 2022 : 3.916.216 EUR 

 2023 : 3.809.424 EUR 

 2024 : 3.885.442 EUR 

 2025 : 3.962.980 EUR 

 

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

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja. 

 

 

Nr. 4/4 van de agenda 
 

APB Toerisme Provincie Aantwerpen. Aanpassing meerjarenplan 2020 – 

2025 (boekjaar 2022). Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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1. Bevoegdheid 

 

Artikel 236 van het provinciedecreet stelt o.a.: “De raad van bestuur stelt het 

meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor 

aan de provincieraad.” 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet; 

 
Het provincieraadsbesluit van 26 november 2015 houdende goedkeuring van de 

statuten van het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen; 

 

De beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie 

Antwerpen; 

 

Het provincieraadsbesluit van 3 december 2021 houdende goedkeuring van het 

initiële meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2022; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende goedkeuring van het 

gewijzigd meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 2022; 
 

De vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 

2022 door de raad van bestuur van het APB Toerisme Provincie Antwerpen in 

zitting van 28 september 2022. 
 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het meerjarenplan 

2020 – 2025 (boekjaar 2022) van het APB Toerisme Provincie Antwerpen 

goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft de raad van bestuur van het APB Toerisme Provincie 

Antwerpen een tweede wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast 

meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 

beleidskeuzes opgenomen. 

 

Het financieel document werd toegevoegd als bijlage van dit besluit en bevat 

naast de strategische nota met een overzicht van de te realiseren 

beleidsdoelstellingen en actieplannen drie onderdelen: 

- Aangepast meerjarenplan conform schema’s M1 -> M3; 

- Aangepaste toelichting meerjarenplan volgens schema’s T1 -> T3 en de 

financiële risico’s en assumpties voor de planningsperiode; 

- Overzicht met motivering van de wijzigingen. 

 

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 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

autonoom provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en 

activiteiten te ontwikkelen wijzigt en bedraagt in het aangepast meerjarenplan: 

 2022 : 2.472.804 EUR 

 2023 : 1.687.062 EUR 

 2024 : 1.716.756 EUR 

 2025 : 1.747.044 EUR 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Goedgekeurd wordt het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 2022) 

van het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie Antwerpen. 

 

Artikel 2: 

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Toerisme Provincie 

Antwerpen voor de realisatie van de doelstellingen een dotatie zal ontvangen 

van: 

 2022 : 2.472.804 EUR 

 2023 : 1.687.062 EUR 

 2024 : 1.716.756 EUR 

 2025 : 1.747.044 EUR 

 

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

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 4/5 van de agenda 

 

EVAp Arboretum Kalmthout vzw. Aanpassing meerjarenplan 2020 – 

2025 (boekjaar 2022). Kennisname. 
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Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks 

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

Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende 

werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet; 

 

De samenwerkingsovereenkomst met het EVAp; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende kennisname van de eerste 

wijziging aan het meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 2022. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het meerjarenplan 

2020 – 2025 (boekjaar 2022) van het EVAp Arboretum Kalmthout goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft het EVAp Arboretum Kalmthout een tweede wijziging hieraan 

vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële consequenties 

voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn 

digitaal toegevoegd. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

Het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025, kredieten 2022 

van het extern verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering 

van het EVAp vastgesteld op 25 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd 

agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad 
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terug in het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend 

meerjarenplan: 

 

 2022 : 561.530 EUR 

 2023 : 682.012 EUR 

 2024 : 695.652 EUR 

 2025 : 709.566 EUR 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 en de 

kredieten 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap Arboretum Kalmthout. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van de dotatie die het extern verzelfstandigd agentschap 

Arboretum Kalmthout voor de realisatie van de doelstellingen zal ontvangen: 

 

 2022 : 561.530 EUR 

 2023 : 682.012 EUR 

 2024 : 695.652 EUR 

 2025 : 709.566 EUR 

 

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

 

 

Nr. 4/6 van de agenda 

 

EVAp Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. 

Aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 2022). Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks 

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

Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende 

werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet; 

 

De samenwerkingsovereenkomst met het EVAp; 
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Het provincieraadbesluit van 23 juni 2022 houdende kennisname van de eerste 

wijziging aan het meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 2022. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het meerjarenplan 

2020 – 2025 (boekjaar 2022) van het EVAp Provinciaal Sport- en 

Recreatiedomein De Nekker goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft het EVAp Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker 

een tweede wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan 

worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. 

De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG’s). 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

Het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025, kredieten 2022 

van het extern verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering 

van het EVAp vastgesteld op 25 oktober 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd 

agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad 

terug in het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggende 

meerjarenplan: 

 

 2022 : 3.464.804 EUR 

 2023 : 3.150.604 EUR 

 2024 : 3.213.416 EUR 

 2025 : 3.277.484 EUR 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 
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Kennis wordt genomen van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 en de 

kredieten 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap Provinciaal Sport- en 

Recreatiedomein De Nekker vzw. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van de dotatie die het extern verzelfstandigd agentschap 

Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker voor de realisatie van de 

doelstellingen zal ontvangen: 

 

 2022 : 3.464.804 EUR 

 2023 : 3.150.604 EUR 

 2024 : 3.213.416 EUR 

 2025 : 3.277.484 EUR 

 

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

 

 

Nr. 4/7 van de agenda 

 

EVAp Stichting Kempens Landschap. Aanpassing meerjarenplan 2020 – 

2025 (boekjaar 2022). Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks 

aan de provincieraad het meerjarenplan van het EVAp ter goedkeuring voorlegt. 

Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende 

werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet; 

 

De samenwerkingsovereenkomst met het EVAp; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende kennisname van de eerste 

wijziging aan het meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 2022. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het meerjarenplan 

2020 – 2025 (boekjaar 2022) van het EVAp Stichting Kempens Landschap 

goedgekeurd. 
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Ondertussen heeft het EVAp Stichting Kempens Landschap een tweede wijziging 

hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de financiële 

consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De financiële 

documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

Het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025, kredieten 2022 

van het extern verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering 

van het EVAp vastgesteld. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd 

agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad 

terug in het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend 

meerjarenplan: 

 

 2022 : 2.358.043,50 EUR 

 2023 : 2.276.568 EUR 

 2024 : 2.322.100 EUR 

 2025 : 2.368.540 EUR 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 en de 

kredieten 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap Stichting Kempens 

Landschap. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van de dotatie die het extern verzelfstandigd agentschap 

Stichting Kempens Landschap voor de realisatie van de doelstellingen zal 

ontvangen: 

 

 2022 : 2.358.043,50 EUR 

 2023 : 2.276.568 EUR 

 2024 : 2.322.100 EUR 
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 2025 : 2.368.540 EUR 

 

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

 

 

Nr. 4/8 van de agenda 

 

EVAp Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw. Aanpassing 

meerjarenplan 2020 – 2025 (boekjaar 2022). Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks 

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

Tevens wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende 

werkingsjaar voorgelegd aan de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Artikelen 238 tot 240 van het provinciedecreet; 

 

De samenwerkingsovereenkomst met het EVAp; 

 

Het provincieraadsbesluit van 23 juni 2022 houdende kennisname van de eerste 

wijziging aan het meerjarenplan 2020 – 2025 en de kredieten 2022. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Door uw raad werd in vergadering van 3 december 2020 het meerjarenplan 

2020 – 2025 (boekjaar 2022) van het EVAp Provinciaal Recreatiedomein Lilse 

Bergen goedgekeurd. 

 

Ondertussen heeft het EVAp Provinciaal Recreatiedomein Lilse Bergen een 

tweede wijziging hieraan vastgesteld. In dit aangepast meerjarenplan worden de 

financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. De 

financiële documenten zijn digitaal toegevoegd. 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en 

transparantie instellingen ontwikkelen op alle niveaus. 
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4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

Het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025, kredieten 2022 

van het extern verzelfstandigd agentschap werd door de algemene vergadering 

van het EVAP vastgesteld. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het extern verzelfstandigd 

agentschap uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad 

terug in het budget van de provincie en is ongewijzigd. Deze dotatie bedraagt in 

voorliggend meerjarenplan: 

 2022 : 496.760 EUR 

 2023 : 408.324 EUR 

 2024 : 408.490 EUR 

 2025 : 408.660 EUR 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Kennis wordt genomen van het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 en de 

kredieten 2022 van het extern verzelfstandigd agentschap Provinciaal 

Recreatiedomein Lilse Bergen. 

 

Artikel 2: 

Kennis wordt genomen van de ongewijzigde dotatie die het extern 

verzelfstandigd agentschap Provinciaal Recreatiedomein Lilse Bergen voor de 

realisatie van de doelstellingen zal ontvangen: 

 2022 : 496.760 EUR 

 2023 : 408.324 EUR 

 2024 : 408.490 EUR 

 2025 : 408.660 EUR 

 

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

 

 

Nr. 4/9 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Instemming met een verwerkingsovereenkomst 

tussen het provinciebestuur van Antwerpen en OFP-S. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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1. Bevoegdheid 

 

De Provincieraad is bevoegd om te beslissen over samenwerkings-

overeenkomsten. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 43 2 6° van het provinciedecreet 

 

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. 

 

Het OFP-S is het pensioenfonds van het provinciebestuur van Antwerpen dat de 

pensioenverplichtingen van het statutair personeel beheert. 

 

Het OFP-S is een afzonderlijke juridische entiteit zonder eigen personeel. De 

werking van het OFP-S wordt gegarandeerd binnen de normale dagtaak van 

verschillende personeelsleden van DMCO en DFIN. Dit gebeurt met provinciale 

infrastructuur. 

 

Vermits er bij de werking van het OFP-S persoonsgegevens verwerkt worden en 

deze gegevens verwerkt worden via de provinciale infrastructuur, dient er een 

overeenkomst afgesloten worden waarbij de veiligheidsmaatregelen en de wijze 

van omgaan met deze persoonsgegevens wordt bepaald. 

 

Hiervoor werd er een overeenkomst tussen het provinciebestuur en OFP-S 

opgemaakt (een overeenkomst tussen twee verwerkingsverantwoordelijken) 

waarbij  

 het kader uiteengezet wordt voor het delen van persoonsgegevens tussen 

het bestuur en het OFP-S 

 De beginselen en procedures die het provinciebestuur en het OFP-S zullen 

naleven en de verantwoordelijkheden die beide partijen jegens elkaar 

hebben met betrekking tot de afzonderlijke verwerkingsverant-

woordelijkheid van elke partij. 

 

Zo worden er afspraken gemaakt over  

 welke persoonsgegevens tussen beiden gedeeld kunnen worden 

 datakwaliteit en beveiliging 

 de wijze van bewaring van persoonsgegevens 

 de procedure bij een datalek 

 de behandeling van geschillen tussen het bestuur en OFP-S 
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Uw raad gelieve in te stemmen met voorgebrachte overeenkomst. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 6 oktober 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Ingestemd wordt met de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen twee 

verwerkingsverantwoordelijken zijnde het provinciebestuur van Antwerpen en 

het OFP-S. 

 

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

 

Goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 4/10 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Deelname aan de overheidsopdracht 

geplaatst door Vlaanderen voor inhuring ICT-profielen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

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

 

2. Juridische context 

 

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

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

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Verantwoording/motivering 

 

Op 19 juli 2022 heeft de Vlaamse Regering de gunning van de opdracht 

“Managed Service Provider: ICT-profielen” (Opdracht nr. 2022/HFB/OP/92038) 

aan de ICT-Dienstverlener USG Public-Sourcing goedgekeurd. Deze 

raamovereenkomst laat entiteiten toe om tijdelijk ICT-profielen in te schakelen 
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voor de uitvoering van concrete projecten en ICT-opdrachten. Het gaat hierbij 

om projectleiders, softwareontwikkelaars, technici, ... kortom ICT-medewerkers 

met gespecialiseerde expertise. 

 

Er is een keuze uit een kwalitatief en breed aanbod van ICT-profielen, aan 

marktconforme prijzen. De ICT-dienstverlener doet voor elke individuele 

opdracht een ruime marktbevraging bij zowel eenmansbedrijven als grotere 

firma’s, en zorgt voor een vlotte afhandeling van de opdracht. 

 

De toetreding tot dit raamcontract gebeurt door het verkrijgen van toegang tot 

het systeem van USG Public-Sourcing. 

 

Deze raamovereenkomst zal de huidige overeenkomst met USG Public-Sourcing 

vervangen die einde 2022 afloopt. Het contract werd, na het aflopen van de 

wachttermijn, gesloten voor een periode van 4,5 jaar vanaf 16 augustus 2022 

tot uiterlijk 15 februari 2027. 

 

Bestellingen kunnen geplaatst worden volgens de modaliteiten van het 

raamcontract. USG Public-Sourcing is een onafhankelijke, leveranciers neutrale 

speler met een expertise in ‘contractor sourcing’ en ‘sourcing solutions’ in de 

publieke sector. De focus ligt vooral op klassieke publieke instellingen, 

nutsectoren, non-profit instellingen, zorginstellingen, ... Voor deze instellingen 

gaat USG Public-Sourcing op zoek naar de beste consultant, op het juiste 

ogenblik en tegen marktconforme prijzen. De processen van USG Public-

Sourcing worden gestroomlijnd en geoptimaliseerd door de ondersteuning van 

een Vendor Management System (VMS). Via deze software (www.connecting-

expertise.com) biedt deze leverancier haar klanten een garantie op een 

transparant selectieproces dat geleid wordt door experts in hun vakgebied. De 

brede leveranciers neutrale bevraging van de markt verloopt via ‘de 

Marktplaats’. Als onderdeel van de ondersteunende software zorgt de 

Marktplaats voor de connectie met een breed real-time netwerk van 

leveranciers. 
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Het raamcontract biedt nog steeds een goede aanvulling op de huidige ICT 

consultancy contracten en biedt een mogelijkheid om onze eigen contracten te 

benchmarken, en eventueel bij te sturen, met de huidige marktsituatie. 

 

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 deelname aan dit raamcontract is gelijk gesteld aan het raamcontract van 

Vlaanderen en is voor 51 maanden met een raming van 6.000.000 EUR inclusief 

btw. Deze raming werd in het meerjarenplan voorzien. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad beslist om in te stappen in het raamcontract van de Vlaamse 

regering met de nv USG Public-Sourcing voor de ICT-consultancydiensten voor 

een periode van 51 maanden en een kostenraming van 6.000.000 EUR inclusief 

btw. 

 

Bijlage: 

- Bestek 

- Beslissing Vlaamse Regering 
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- Contractuele documenten. 

 

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

 

Goedgekeurd met 29 stemmen ja. 
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6. Interpellaties 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband met week van het Bos, het plantseizoen is 

daar… Naar een buurtpark 2.0 rond het provinciehuis?, ingediend door 

Ilse Van Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

 

Bij de bouw van het provinciehuis ging de provincie er prat op dat er voor de 

Antwerpenaar (en iedere andere bezoeker 😊) een buurtpark zou bij komen. 

 

En inderdaad, intussen is het provinciehuis al enkele jaren klaar en kunnen we 

wandelen van de Harmoniestraat naar de Koningen Elisabethlei. 

 

Het oorspronkelijke plan voor het buurtpark voorzag op het dak van de parking 

een ‘weide’ – en zo geschiedde. We vinden naast het provinciehuis een grasveld. 

 

Intussen zet de klimaatcrisis steevast door en worden onze stedelijke zomers 

steeds warmer. Misschien moet er eens opnieuw nagedacht worden over dat 

grasveld, of daar toch niet wat meer bomen kunnen staan. Want 1 volwassen 

boom is goed voor 10 airco’s. En uiteraard weet ook ieder van ons dat bomen 

nog vele voordelen hebben: het is goed voor de biodiversiteit, het is goed voor 

de luchtkwaliteit, het maakt onze stad aangenaam. 

 

En misschien kan het buurtpark ook nog meer beleefd worden in de buurt. Zo 

heeft het parkje geen naam (ik vond er toch geen) en bruist het niet echt, zoals 

het Harmoniepark dat wel doet of zoals ook het Hof van Leysen een plek is voor 

verjaardagsfeestjes of natuureducatie. Zo’n plekken in de stad kunnen voor 

verbinding zorgen. Zeker in tijden van crisis is dat een goeie zaak. 

 

Vandaar deze interpellatie – om eens te polsen of er nog verdere plannen zijn 

voor het buurtpark. 

1. Is het buurtpark rond het provinciehuis volledig gerealiseerd? Wat zijn de 

verdere plannen nog? 

2. Kan het buurtpark een rol spelen in de verdere vergroening van onze 

stad? 

3. Bestaat er een werking rond het buurtpark? Kunnen bewoners vragen om 

er activiteiten te organiseren? Hoe? Kan het buurtpark in de werking van 

de provinciale domeinen ingekanteld worden? Wat denkt u over een 

participatief proces rond een naam voor het buurtparkje? 

 

Ik kijk uit naar uw antwoorden. 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
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Mevrouw VAN DIENDEREN.- Goedemiddag, collega’s. De Week van het Bos zette mij aan 
het denken. Ik dacht, waar kunnen wij hier in een stedelijke omgeving nog meer bos 
verwelkomen? En dan dacht ik, wie weet is dat grasperk hier naast het provinciegebouw daar 
wel een mogelijke locatie voor. En vandaar dit punt als interpellatie op deze raad. Gaan we 
met zijn allen naar een buurtpark 2.0, heb ik het genoemd, naast het provinciehuis. Want bij 
de bouw van het provinciehuis ging de provincie er prat op dat het ook een meerwaarde zou 
betekenen voor de buurt. Een nieuw kantoorgebouw, maar ook een buurtpark, een aantal 
faciliteiten ook waarvoor de buurtbewoners terecht kunnen in dit gebouw.  Om de parking 
niet te noemen, een buurtparking zowel voor fietsers als voor auto’s. Dus dat was een 
uitmuntend idee. Dan ben ik eens gaan kijken naar de oorspronkelijke plannen van het 
buurtpark. En dat buurtpark voorzag effectief op het dak van de parking een weide, zo werd 
het genoemd, een grasveld. En zo geschiedde. We vinden dus inderdaad naast het 
provinciehuis een grasveld. Maar intussen zijn we zoveel jaren later en dan stel ik vast dat de 
klimaatcrisis, misschien getuige ook de hoge temperatuur van vandaag, dat die zich doorzet 
en dat de stedelijke ruimte steevast meer en meer opgewarmd geraakt.  
 
En dat je moet zoeken naar steden is de vaststelling dat de klimaatcrisis sinds de tijden 
waarop dit plan geconcipieerd was voor dat buurtpark toch veranderd zijn en dat we moeten 
nadenken naar meer verkoelde plekken in de stad. En wat brengt een betere verkoeling in de 
stad dan volwassen bomen? Zo gaat die slagzin, één boom is tien airco’s waard. Dus dat is 
effectief heel nuttig om uw stad vol te planten met bomen en om bomen een plek te geven in 
onze stad. En dus dan dacht ik misschien dat dat ook op deze plek nog kan. Op de website 
van de provincie kan je ook gaan kijken naar deze plek en dan zie je dat dit park gewoon 
buurtpark genoemd wordt. Ik denk, als je er echt iets van wilt maken dat gekend is in de 
buurt. We zitten hier ook naast het Harmoniepark, het Albertpark. We zitten hier eigenlijk in 
een aantal clusters van parkjes. Dan is dat misschien ook wel een idee om daar een 
participatief proces rond te doen om dit parkje meer te laten leven en om dat ook mee een 
naam te geven.  
 
En dus ik vroeg mij gewoon af van, ja, tijden veranderd sinds de opmaak van het plan en het 
concept van dit park. Misschien kan er eens nagedacht worden of deze tijd een kans biedt om 
nog iets anders te doen, nog iets meer te doen met die weide. Dus een aantal vragen. Is het 
buurtpark op dit moment volledig gerealiseerd of zijn er toch nog plannen die wij niet 
kennen? Kan het buurtpark nog een verdere rol spelen in de vergroening van onze stad? En 
dan een derde vraag, ik zie dat dat voor heel wat provinciale domeinen het geval is, dat men 
daar echt inzet op beleving van die provinciale domeinen. Dus dat daar zaken georganiseerd 
worden, dat er organisaties uitgenodigd kunnen worden die zaken organiseren op zo’n 
plekken. Dus de vraag, is dat ook een mogelijkheid voor dit buurtpark? Ik kijk alvast uit naar 
uw antwoorden. 
 
VOORZITTER.- Goed, dank u wel. Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Mevrouw Van Dienderen, dank u voor deze vraag. Het 
geeft me ook de kans om een goed antwoord of toch alvast een antwoord te geven daarop. Is 
het buurtpark rond het provinciehuis volledig gerealiseerd en wat zijn de verdere plannen? 
Wel, de tuin is eigenlijk volledig gerealiseerd volgens het ontwerp van de 
landschapsarchitect. En dat werd op 24 maart “as such” goedgekeurd door de provincieraad 
hier maar dan wel met 68 van de 69 aanwezigen die ja stemden waaronder ook de 
Groenfractie.  
 
Het was een heel aanzienlijke investering, maar dankzij die investering gaven wij onze 
provincie eigenlijk een extra groene ruimte van weliswaar 23.000 vierkante meter aan de 
buurt. We weten nog allemaal, voordien was dat hier een heel klein beetje groen en een heel 
grote verharde parking. Ik dacht dat dat de naam blikveld waardig zou zijn, maar dat blijkt 
dan ergens een cultureel centrum te zijn.  
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Nu, voor alle duidelijkheid, wat hebben we wel al gedaan? Dat is, er werden 150 nieuwe 
hoogstambomen bij geplant, dus 1.500 airco’s, 7.400 heesters en 15.000 klimplanten. Dat 
naast alle bloembollen en natuurlijk het groendak, want dat is niet onbelangrijk, het 
groendak bovenop de parking, 7000 vierkante meter, bovenop de parking van het 
provinciehuis. En ik denk dat we terecht daar nu al mogen prat op gaan. Maar ik deel uw 
bezorgdheid, want dat groendak is een uitdaging. En gezien u vraagt naar wat zijn de 
plannen en gezien dat ik nu beleidsintenties mag meedelen, er zijn inderdaad plannen. Want 
dat groendak zoals ik zei is een uitdaging. Als je een uitdaging kent dan moet je daarmee 
omgaan. En we weten zeker bij lange droogte in de zomer hier had het gazon zo’n beetje het 
uitzicht van de grootste kokosmat van de provincie.  
 
Nu, tijdens de zomer hebben we al opdracht gegeven om te bekijken hoe we dat verhaal hier 
klimaat bewuster kunnen maken. Maar wel met bedoeling om de bestaande boszones en ook 
zeker het open karakter te behouden, al is het om te kunnen komen golfen, maar om dat toch 
te versterken met bloemenranden en biodiverse hooilanden. Zodanig dat we komen tot meer 
diversiteit in structuur en soorten maar waarbij die tuin ook nog extra uitstraling zou krijgen. 
Nu, dat is een suggestie-oefening die we al hebben kunnen inkijken maar die nog moet 
getoetst worden. En dat is niet onbelangrijk, daar zit al wel een parking onder. Het moet 
technisch haalbaar, als het ware maakbaar en beheersbaar zijn. 
 
 Boven de parking is bomen zetten geen optie want dat kan niet, die kunnen niet diep genoeg 
groeien. Dus we moeten daar heel constructief, creatief mee omgaan. Maar zoals ik zei, we 
zijn daar aan het werk en dat hopen wij toch tegen volgende seizoenen te kunnen uitrollen.  
Kan het buurtpark een rol spelen in de verdere vergroening van de stad? Ja, ik denk dat we 
die rol eigenlijk al spelen, ook al is het nog maar met gazon. Maar we hebben wel een grote 
groene tuin de klok rond toegankelijk. We bufferen bijvoorbeeld ook al het regenwater dat in 
de tuin valt voor infiltratie. Er komt geen regenwater in de riolering terecht, dat lijkt me al 
een leuke, goede stap in de waterhuishouding. Wat betreft de werking als buurtpark hebt u 
de vragen gesteld, kunnen bewoners vragen om activiteiten te organiseren? Hoe kan het 
buurtpark in de werking van provinciaal domein ingekanteld worden? En zelfs een naam 
voor het buurtparkje.  
 
Wel, daar kan ik op antwoorden, er is eigenlijk geen werking voor onze tuin voorzien om de 
hele simpele reden dat vandaag eigenlijk al heel veel personen en groepen, “quod erat 
demonstrandum”, spontaan en op eigen initiatief onze tuin benaderen, intreden, gebruiken 
om te verpozen, te sporten en om groepsactiviteiten te doen, zonder dat wij dat moeten 
organiseren. En als dat van onderuit spontaan kan komen, dan denk ik dat dat nog veel 
krachtiger is, dan wanneer wij dat zo gaan organiseren. Maar er is ook nog een extra 
bemerking. Vooraf tussen 2014 en 2019 zijn er heel veel buurtvergaderingen geweest die aan 
de werfperiode voorafgingen. En toen was de vraag van de buurt eigenlijk eerder om geen 
evenementen te organiseren. Maar u voelt het verschil tussen buurt die op het parkje komt, 
dan wel evenementen gaan organiseren. We hebben ook ervaren dat het park heel veel 
gebruikt werd, bijvoorbeeld ook afgelopen zomers, en dat dan de buren regelmatig de politie 
hebben ingeschakeld om lawaaioverlast te melden. Dus op dit moment zijn er vanuit de 
buurt geen specifieke vragen geweest om activiteiten in de tuin te organiseren. Ik denk dat 
zoals we het nu doen, dat dat de echte werking van een buurtpark is, niet de georkestreerde, 
maar de spontane organische werking.  
 
U had ook gevraagd, kunnen we een naam, een doopnaam of zo geven aan het parkje? Wel, 
daar is ooit een oefening rond gedaan. Er waren twee inzendingen maar volgens de 
informatie die ik daarover verkregen heb hadden die inzendingen niet echt een bevredigend 
resultaat. Tot nader order gebruiken wij de naam, tuin van het provinciehuis. En zo 
onderscheiden wij ons volgens mij heel sterk van de stedelijke parken. En als je dit allemaal 
op een rij bekijkt, dan denk ik dat wij met de inspanningen die we nog van zin zijn in de 
komende maanden en het volgende jaar, dat wij gerust kunnen evolueren tot een buurtpark. 
En ik zou dat dan een 3.0 willen noemen. Dank u wel. 
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VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde. Als er geen vragen meer … Mevrouw Van 
Dienderen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank u wel, gedeputeerde. Dat is dan al een mooi bewijs 
van de goede aanpassing van ons huishoudelijk reglement, dat je tenminste iets over uw 
plannen mag vertellen aan de raad. En dat was eigenlijk ook de bedoeling natuurlijk van deze 
interpellatie om eens te zien van, ja, is het dit wat we mogen verwachten of kunnen we nog 
iets meer verwachten?  
 
Dus ik ben alvast blij met die studieopdracht of hoe ik het ook moet noemen, die je benoemt 
om toch naar een meer klimaat robuuste invulling nog te gaan. Waarbij je dan ook nog wat 
meer oppervlakte voor biodiversiteit en zo voorziet. Dus dat is alvast een heel goede zaak. En 
dan, ja, die naam, misschien dat dat toch eens nog herbekeken kan worden. “Tuin van het 
provinciehuis” pikt ook niet zo vlot. Voilà, het is misschien toch een ideetje als het ooit eens 
van pas komt om de naam een plek te geven. Dan is het ook nog herkenbaarder voor de 
Antwerpenaar, een plek om af te spreken. En ja, de insteek van die werking, dat was 
uiteraard niet mijn pleidooi om hier een evenementenwei van te maken. Dat is helemaal niet 
de bedoeling. Maar ja, ik weet dat bijvoorbeeld het Hof Van Leysen wel zo’n heel goede 
aantrekking is in de buurt en dat daar van alle feestjes worden georganiseerd, ook door 
buurtbewoners. Dus dat is eigenlijk prima inderdaad. Als de buurt zelf dit initiatief doet en 
als op dit moment de tuin ook al op die manier gebruikt wordt, dan is dat effectief prima. 
Maar merci voor de antwoorden. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Voor alle duidelijkheid, ik denk dat we … Ik schets een 
aantal mogelijkheden maar we moeten wel met de technische haalbaarheid rekening houden. 
En ook rekening houden met het gebruik want er zullen nog velen qua open ruimtes blijven 
waar inderdaad de mensen zoals ze vandaag bezig zijn nog kunnen gebruik van maken. Maar 
het zal mooier, robuuster en vooral genietbaarder zijn. 
 
VOORZITTER.- Goed, dank je wel voor uw antwoord. En dan als er geen vragen meer zijn, 
dan zijn we aan het einde van onze openbare zitting.  
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7. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro). Wijziging 

samenstelling. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 30 leden nemen eraan deel. Er zijn 

29 stemmen ja en 1 onthouding. 
 

 

 

Nr. 7/2 van de agenda 

 

Overname aandelen UBCA vzw in UBIS NV en aanduiden bestuurders. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 31 leden nemen eraan deel. Er zijn 30 

stemmen ja en 1 onthouding. 
 

 

De vergadering wordt gesloten om 15.32 uur. 


