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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
__________ 

 
VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2022 

__________ 
 

De vergadering wordt geopend te 14.30 uur. 

 

De heer Provinciegriffier is aanwezig. 

 

Tekenden de aanwezigheidslijst: 

 

De heer ANCIAUX Koen 

Mevrouw BAKELANTS Ann 

Mevrouw BOONEN Nicole 

De heer CALUWÉ Ludwig 

De heer CLAESSEN Jan 

Mevrouw COLSON Mireille 

Mevrouw COTTENIE Christ'l 

Mevrouw CUYLAERTS Nathalie 

De heer DE HAES Jan 

De heer DE WINTER Stefan 

De heer DILLEN Koen 

Mevrouw FRANÇOIS Catherine 

De heer GEYSEN Kris 

De heer GYS Seppe 

Mevrouw HELSEN Katleen 

Mevrouw JACQUES Ilse 

Mevrouw LAUWERS Linda 

De heer LEMMENS Luk 

De heer PALINCKX Koen 

De heer SCHOOFS Louis 

De heer SOHIER Rudy 

Mevrouw STEVENS Lili 

Mevrouw TALHAOUI Fauzaya 

De heer VALKENIERS Bruno 

Mevrouw VAN DIENDEREN Ilse 

Mevrouw VAN HAUTEGHEM Marleen 

Mevrouw VAN OLMEN Mien 

De heer VAN RANSBEECK Brend 

De heer VANDENDRIESSCHE Diederik 

De heer VERHAEVEN Eddy 

Mevrouw VRANCKEN Isabelle 

Mevrouw WECKHUYSEN Wendy 

 

Verontschuldigd: 

 

Mevrouw de gouverneur 

De heer DANEELS Tobias 

De heer DE QUICK Erik 

Mevrouw VAN GORP Valery 

Mevrouw VERHAERT Inga 
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De raad is bijeen in openbare vergadering. 

 
VOORZITTER.- Goedemiddag allemaal, allemaal van harte welkom op de provincieraad van 
vandaag 24 november. 
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OPENBARE VERGADERING 

 

 

 

 

 

 

 

GRIFFIE 

Departement Mens, Communicatie en 
Organisatie 

 

 

      

      

De leden van de provincieraad 

      

      

      

      

 

 

 

 

 datum 8 november 2022 

 kenmerk Sharepoint>griffie>provincieraad>zittingen>2022 

 contactpersoon Veerle Vervloesem | T 03 240 54 28 

  veerle.vervloesem@provincieantwerpen.be 

 onderwerp Provincieraad 

 

 

 

Mevrouw 

Mijnheer 

 

 

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

de provincieraad bijeen te roepen op donderdag 24 november 2022 

om 14.30 uur. 

 

U wordt uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering 

heeft plaats in de provincieraadszaal, Kon. Elisabethlei 22 te 2018 

Antwerpen. Als bijlage stuur ik u de agenda. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

De voorzitter 

 

 

 

Kris Geysen 

 

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

T 03 240 50 11 
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PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 
VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2022 

Agenda 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
0. Provinciale overheid 

 

 

1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

1/1 Gebiedsgericht Beleid. Budget 2022. Subsidie aan vzw Regionaal 

Landschap de Voorkempen voor de realisatie van boombruggen in Groen 

Kruis. Goedkeuring. 

 

1/2 Erediensten. Erkenningsaanvragen lokale geloofsgemeenschappen volgens 

de verkorte procedure. Adviezen vanwege de deputatie. Kennisname. 

 

1/3 Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Attaqwa. Budget 

2023. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/4 Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede. 

Budget 2023. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/5 Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Mehmet Akif. Budget 

2023. Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/6 Erediensten. Mol. Islamitische gemeenschap Ensar. Budget 2023. 

Akteneming. Goedkeuring. 

 

1/7 Antwoord klacht Agentschap Binnenlands Bestuur i.v.m de bevlagging van 

campus Rivierenhof. avAnt. Kennisname. 

 

1/8 Mondiaal Beleid. Aanpassing van het convenant met het Belgisch Comité 

voor UNICEF. Goedkeuring. 

 

1/9 Mondiaal Beleid. Samenwerking met het Belgisch Comité voor UNICEF. 

Resultaten projectjaar 2021. Kennisname. 

 

1/10 Fietsostrade F105 Herentals - Balen. Voorwaardelijk deel infrastructuur – 

meerkosten. Goedkeuring. 

 

 

 

2. Economie, streekbeleid en Europa 

 

2/1 Budget 2022. Verdeling van verdeelkrediet inclusieve economie (V). 

Goedkeuring. 
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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 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidie voor Provinciale cofinanciering Nationale Parken. Aanwending 

krediet. Goedkeuring. 

 

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

het provinciedecreet. Raamovereenkomst slibruiming van waterlopen 2e 

categorie in de provincie Antwerpen. Dienstjaar 2023-2026. Bestek en 

wijze van gunnen. Goedkeuring. 

 

3/4 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing artikel 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Verzending belastingsdocumenten 2023 fiscaliteit. 

Plaatsing van de opdracht en procedure. Goedkeuring. 

 

3/5 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Aankopen dienstvoertuigen. Instap op raamcontracten 

Vlaamse overheid. Goedkeuring. 

 

3/6 Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Aankoop van dienstvoertuig voor de Dienst Integraal 

Waterbeleid via raamovereenkomst Vlaamse overheid. Goedkeuring. 

 

3/7 Erratum. Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal 

groendomein Rivierenhof. Bouwen van een technisch centrum. 

Ontwerpopdracht. Ontwerp. Goedkeuring. 

 

3/8 Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Bosuitbreiding. Aankoop gronden Peredreef. 

Goedkeuring. 

 

3/9 Vastgoed. Ranst/Emblem. Dorpbeek (A.8.03.1). Openlegging ter hoogte 

van de Oostmalsesteenweg/Venweg. Aankoop van innemingen 1, 2, 4 en 

5, en ruil van innemingen 2 en 3. Goedkeuring. 

 

3/10 Vastgoed. Rumst. Molenbeek (A.6.05). Verlegging en openlegging ter 

hoogte van de Kerremansstraat. Aankoop innemingen 20, 21, 22, 23, 26 

en 27. Goedkeuring. 

 

 

 

4. Vrije tijd, personeel en ICT 

 

4/1 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Aanpassing 

kampeerreglement. Goedkeuring. 
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4/2 Subsidie aan vzw de Merode. Reservevorming. Goedkeuring. 

 

4/3 Provinciepersoneel. Stilzwijgende verlenging raamovereenkomst GET en 

bijhorende uitbreidingen. Kennisneming. 

 

 

 

5. Moties 

 

 

6. Interpellaties 

 

1e bijkomende agenda 

6/1 Interpellatie in verband boeken toe voor het PRUP van de Electrabelsite?, 

ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

 

 

 

7. BESLOTEN VERGADERING 

 

7/1 Bemiddelingsakkoord en dadingsovereenkomst. Goedkeuring. 
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1. Ruimte, Onderwijs en Mobiliteit 

 

Nr. 1/1 van de agenda 

 

Gebiedsgericht Beleid. Budget 2022. Subsidie aan vzw Regionaal 

Landschap de Voorkempen voor de realisatie van boombruggen in Groen 

Kruis. 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 

 

29 maart 2002. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het toekennen van 

vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik 

van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de 

zeewering en de dijken. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Het gebiedsprogramma Groen Kruis wil bestaande open ruimte en groengebieden in 

de noordoostelijke rand van Antwerpen zoveel mogelijk behouden, versterken en 

met elkaar verbinden. Het gebied strekt zich uit over de districten Ekeren, 

Merksem, Deurne en de gemeenten Schoten, Wijnegem en Wommelgem. Onder 

coördinatie van de provincie Antwerpen, denken deze gemeenten en districten, 

Regionaal Landschap de Voorkempen, het agentschap Natuur en Bos en het 

departement Omgeving samen na over ecologische, recreatieve en blauwe 

verbindingen en ingrepen in dit gebied. Zo kan het gebied uitgroeien tot een groene 

corridor, waardoor ook de leefbaarheid en de woonkwaliteit verbeteren. 

 

De dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) liet in samenwerking met de dienst 

Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid een studie uitvoeren door Natuurpunt naar 

geschikte locaties voor boombruggen. Een boombrug is een touw over de weg 

tussen boomkruinen zodat eekhoorns veilig kunnen oversteken. Er kwamen 

18 locaties voort uit de studie waar op korte termijn een boombrug kan 

opgehangen worden. De gesprekken met privé-eigenaren en de 

vergunningsaanvragen zijn lopende. 
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Regionaal Landschap de Voorkempen is partner van het gebiedsprogramma Groen 

kruis en heeft ervaring in het plaatsen van boombruggen. Daarom zullen zij zorgen 

voor de uitvoering in samenwerking met een aannemer.  

 

De kostprijs van 1 boombrug bedraagt 1.200,00 EUR inclusief btw. DGB wenst 

daarom een subsidiebedrag van 21.600,00 EUR voor 18 boombruggen over te 

maken aan het Regionaal Landschap de Voorkempen. Indien blijkt dat er minder 

dan 18 boombruggen gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld omdat een 

eigenaar niet akkoord gaat) dan zal het overeenkomende bedrag (1.200,00 EUR 

per niet gerealiseerde boombrug) teruggestort worden aan de provincie Antwerpen.  

 

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

het Regionaal Landschap de Voorkempen.  

 

Na goedkeuring door de provincieraad zal de projectsubsidie aan de deputatie 

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

voorwaarden voor de besteding van deze subsidie. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
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 3 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

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

 

Ramingsnummer MJP001506, ARK  2022/66400000/0610 - Toegestane 

investeringssubsidies/Gebiedsontwikkeling: projectsubsidie aan vzw Regionaal 

Landschap de Voorkempen voor de realisatie van boombruggen in het gebied van 

Groen Kruis: 21.600,00 EUR met de volgende begunstigde: vzw Regionaal 

Landschap de Voorkempen, Schildesteenweg 99 te 2520 Ranst, met 

ondernemingsnummer 0898.729.546. 
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BBC actieplan: AP Groen Kruis: we maken een geïntegreerd gebiedsprogramma 

op en coördineren de uitvoering ervan. 

BBC actie: A DGB Groen Kruis: we maken een geïntegreerd gebiedsprogramma 

op. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de subsidie van 21.600,00 EUR aan vzw Regionaal 

Landschap de Voorkempen goed.  

 

Ramingsnummer MJP001506, ARK  2022/66400000/0610 - Toegestane 

investeringssubsidies/Gebiedsontwikkeling: projectsubsidie aan vzw Regionaal 

Landschap de Voorkempen voor de realisatie van boombruggen in het gebied van 

Groen Kruis. 

 

 

VOORZITTER.- De punten van ruimte, onderwijs en mobiliteit. Geen vragen? 

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

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

 

Nr. 1/2 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 
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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. 

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 

13/10/2022 El Mouslimine Antwerpen Ongunstig 

 

XXX 

 

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 

 

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. 

 

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 3 november 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 El Mouslimine te Antwerpen. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 

 

Mevrouw TALHAOUI.- Dank u wel, voorzitter. Mijnheer de gedeputeerde, ik had graag van u 
vernomen hoe dat die korte procedure eruitziet en of dat we wat meer inzage kunnen krijgen in 
het advies dat door de deputatie is verleend geweest? 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Zoals u, ja, collega’s, zoals u weet, mevrouw Talhaoui, is de 
korte procedure veel te kort. Vandaar dat wij ook naar het Grondwettelijk Hof zijn gegaan om 
deze dossiers op een goede manier te kunnen onderzoeken. Onze medewerker die daarmee bezig 
is, die krijgt de dossiers binnen, bekijkt die volgens een aantal parameters en dan komen wij tot 
de conclusie zoals hier voorligt. Maar u kan in de documenten ook heel duidelijk zien waarom 
wij hier dit advies geven. En alle nodige documenten zijn hierbij. Er is ook toegelicht geworden 
op de commissie hoe die procedure juist in elkaar zit. Ik moet dat hier dus niet herhalen. Maar 
in elk geval, wij kijken naar een aantal zaken. Ook of die vzw, vzw’s in het algemeen, ook 
financieel een draagvlak hebben, wat de inkomsten zijn van de geloofsgemeenschap en hoe het 
zit met de huisvesting en dergelijke meer, al die zaken worden bekeken. En wanneer een aantal 
zaken niet in orde zijn, die natuurlijk ook fundamenteel belangrijk zijn, dan komen wij tot deze 
adviezen die hier dan ook voorliggen en waarvan u kennis kan nemen. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde. Mevrouw Talhaoui heeft het woord. 
 
Mevrouw TALHAOUI.- Ja, in verband met het Grondwettelijk Hof, hebt u daar dan meer zicht 
op, wanneer bent u in beroep gegaan bij het Hof of hebt u een aanvraag laten ontvankelijk 
verklaren en hoe ziet dat er dan uit? Op korte termijn dan. 
 
VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
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De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, collega, wij gaan natuurlijk niet in beroep tegen 
individuele dossiers momenteel, we zijn in beroep gegaan tegen het decreet. En dat ligt nu bij 
het Grondwettelijk Hof, dat is wel een verschil. Wij zullen natuurlijk alle dossiers die bij ons 
binnenkomen op hun merites bekijken en zullen wij op een correcte manier behandelen. Los van 
het feit of dat er al of niet een zaak bij het Grondwettelijk Hof is, moeten onze mensen de 
dossiers die binnenkomen op een objectieve manier bekijken. En dat zullen wij ook doen en we 
zullen die hier ook altijd voorleggen. 
 

VOORZITTER.- Dank je wel. Dit is een kennisname. 
 

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 1/3 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Attaqwa. Budget 2023. 

Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Krachtens art. 48 juncto art. 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, neemt de 

provincieraad akte van het budget als het past in het goedgekeurde meerjarenplan. 

 

Krachtens art. 49 juncto art. 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, is de provincieraad 

bevoegd om zich uit te spreken over de goedkeuring van het budget indien dit niet 

past in het goedgekeurde meerjarenplan. 

 

Luidens art. 47 juncto art. 272 worden de budgetten na het advies van het erkend 

representatief orgaan jaarlijks voor 1 oktober bij de provincieoverheid ingediend 

(…). De provincieraad spreekt zich over het budget uit binnen een termijn van 

vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de 

provincieoverheid (…). 

 

2. Juridische context 

 

Luidens art. 46 juncto art. 272 stelt het comité jaarlijks op basis van het 

meerjarenplan het budget van de islamitische gemeenschap voor het volgende 

boekjaar vast. Het budget bestaat uit een investeringsbudget en een 

exploitatiebudget.  

 

Luidens artikel 50 juncto artikel 272 worden de budgetwijzigingen na het advies 

van het erkend representatief orgaan voor 15 september van het lopende jaar 

gecoördineerd bij de provincieoverheid ingediend. De artikel 48 en 49 zijn dan van 

overeenkomstige toepassing. 
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3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad het meerjarenplan 2020-2025 

van de Islamitische gemeenschap Attaqwa te Antwerpen goedgekeurd zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. Dit meerjarenplan voorzag in 

een toelage van de provincie Antwerpen voor de exploitatie van 27.605,00 EUR 

voor het jaar 2023. 

 

Het comité van de Islamitische gemeenschap Attaqwa heeft het budget 2023 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 27 augustus 2022.  

 

Uw raad gaf een gunstig advies over de rekening 2021 in vergadering van 23 juni 

2022, met een batig saldo voor de exploitatie ten bedrage van 471,60 EUR; dit 

bedrag is correct ingeboekt in het budget 2023. 

 

Het budget 2023 kan als volgt worden samengevat: 

 

Exploitatie Ontvangsten 18.404,00 EUR 

 Uitgaven 48.214,64 EUR 

 Voor financiering -29.810,64 EUR 

 Financiering 0,00 EUR 

 Voor overboeking -29.810,64 EUR 

 Overboeking 0,00 EUR 

 Eigen dienstjaar -29.810,64 EUR 

 Gecor. Expl. Rek. n-2 471,60 EUR 

 Gecor. Expl. Budget n-1 -1.734,04 EUR 

 Voor toelage -27.605,00 EUR 

 Gewone toelage 27.605,00 EUR 

 Achterstal. toelage 0,00 EUR 

 Saldo 0,00 EUR 

   

Toelage   27.605,00 EUR 

 

Er zijn in 2023 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

Het budget 2023 vergeleken met het meerjarenplan 2020-2025 voor wat betreft de 

voorziene subsidie voor 2023: 

 

Voorziene subsidie in het meerjarenplan 27.605,00 EUR 

Gevraagde provinciale subsidie budget 2023 27.605,00 EUR 

Verschil 0,00 EUR 

 

Het ingediende budget valt aldus binnen het goedgekeurde meerjarenplan. De 

provincieraad dient derhalve akte te nemen van het ingediende budget 2023. 
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XXX 

 

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 

 

Het budget 2023 werd ontvangen op 28 september 2022.  

 

Luidens de artt. 47 en 50, eerste lid van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, zijn de budgetten en 

de wijzigingen onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan, 

in casu het Executief van de Moslims van België. 

 

Dit advies werd verstrekt op 12 oktober 2022 en ontvangen door de 

provincieoverheid op 20 oktober 2022. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

BBC: Actieplan: Interne werking DREM - Actie: SREM Erediensten. 

 

Een budget ten belope van 27.605,00 EUR ten voordele van de Islamitische 

gemeenschap Attaqwa te Antwerpen werd reeds voorzien in het provinciale 

meerjarenplan 2020-2025 op boekhoudsleutel 2023/64902000/0790 - Niet-

nominatieve subsidies/Erediensten (Bijdrage in het tekort van de gewone begroting 

van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)), ramingsnummer 

MJP001467, van het budget 2023. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt akte van het budget 2023 van de Islamitische 

gemeenschap Attaqwa te Antwerpen met een provinciesubsidie van 27.605,00 EUR 

voor het tekort op het exploitatiebudget 2023, zonder formulering van 

boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen ter zake.  
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VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
21 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben nee gestemd; 
7 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 21 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 7 onthoudingen. 

 

 

Nr. 1/4 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede. 

Budget 2023. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Krachtens art. 48 juncto art. 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, neemt de 

provincieraad akte van het budget als het past in het goedgekeurde meerjarenplan. 

 

Krachtens art. 49 juncto art. 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, is de provincieraad 

bevoegd om zich uit te spreken over de goedkeuring van het budget indien dit niet 

past in het goedgekeurde meerjarenplan. 

 

Luidens art. 47 juncto art. 272 worden de budgetten na het advies van het erkend 

representatief orgaan jaarlijks voor 1 oktober bij de provincieoverheid ingediend 

(…). De provincieraad spreekt zich over het budget uit binnen een termijn van 

vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de 

provincieoverheid (…). 

 

2. Juridische context 

 

Luidens art. 46 juncto art. 272 stelt het comité jaarlijks op basis van het 

meerjarenplan het budget van de islamitische gemeenschap voor het volgende 

boekjaar vast. Het budget bestaat uit een investeringsbudget en een 

exploitatiebudget.  

 

Luidens artikel 50 juncto artikel 272 worden de budgetwijzigingen na het advies 

van het erkend representatief orgaan voor 15 september van het lopende jaar 
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gecoördineerd bij de provincieoverheid ingediend. De artikel 48 en 49 zijn dan van 

overeenkomstige toepassing. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad het meerjarenplan 2020-2025 

van de Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen goedgekeurd 

zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. Dit meerjarenplan 

voorzag in een toelage van de provincie Antwerpen voor de exploitatie van 

25.966,00 EUR voor het jaar 2023. 

 

Het comité van de Islamitische gemeenschap Innerlijke Vrede heeft het budget 

2023 opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 27 september 2022.  

 

Uw raad gaf een gunstig advies over de rekening 2021 in vergadering van 19 mei 

2022, met een batig saldo voor de exploitatie ten bedrage van 758,20 EUR; dit 

bedrag is correct ingeboekt in het budget 2023. 

 

Het budget 2023 kan als volgt worden samengevat: 

 

Exploitatie Ontvangsten 18.977,00 EUR 

 Uitgaven  45.866,42 EUR 

 Voor financiering - 26.889,42 EUR 

 Financiering  0,00 EUR 

 Voor overboeking - 26.889,42 EUR 

 Overboeking  0,00 EUR 

 Eigen dienstjaar - 26.889,42 EUR 

 Gecor. Expl. Rek. n-2  758,20 EUR 

 Gecor. Expl. Budget n-1 - 165,22 EUR 

 Voor toelage - 25.966,00 EUR 

 Gewone toelage  25.966,00 EUR 

 Achterstal. toelage  0,00 EUR 

 Saldo  0,00 EUR 

   

Toelage   25.966,00 EUR 

 

Er zijn in 2023 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

Het budget 2023 vergeleken met het meerjarenplan 2020-2025 voor wat betreft de 

voorziene subsidie voor 2023: 

 

Voorziene subsidie in het meerjarenplan 25.966,00 EUR 

Gevraagde provinciale subsidie budget 2023 25.966,00 EUR 

Verschil 0,00 EUR 
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Het ingediende budget valt aldus binnen het goedgekeurde meerjarenplan. De 

provincieraad dient derhalve akte te nemen van het ingediende budget 2023. 

 

XXX 

 

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 

 

Het budget 2023 werd ontvangen op 4 oktober 2022.  

 

Luidens de artt. 47 en 50, eerste lid van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, zijn de budgetten en 

de wijzigingen onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan, 

in casu het Executief van de Moslims van België. 

 

Dit advies werd verstrekt op 12 oktober 2022 en ontvangen door de 

provincieoverheid op 20 oktober 2022. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

BBC: Actieplan: Interne werking DREM - Actie: SREM Erediensten. 

 

Een budget ten belope van 25.966,00 EUR ten voordele van de Islamitische 

gemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen werd reeds voorzien in het provinciale 

meerjarenplan 2020-2025 op boekhoudsleutel 2023/64902000/0790 - Niet-

nominatieve subsidies/Erediensten (Bijdrage in het tekort van de gewone begroting 

van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)), ramingsnummer 

MJP001467, van het budget 2023. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt akte van het budget 2023 van de Islamitische 

gemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen met een provinciesubsidie van 
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25.966,00 EUR voor het tekort op het exploitatiebudget 2023, zonder formulering 

van boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen ter zake.  

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
31 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
20 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben nee gestemd; 
7 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 20 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 7 onthoudingen. 

 

 

Nr. 1/5 van de agenda 

 

Erediensten. Antwerpen. Islamitische gemeenschap Mehmet Akif. Budget 

2023. Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Krachtens art. 48 juncto art. 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, neemt de 

provincieraad akte van het budget als het past in het goedgekeurde meerjarenplan. 

 

Krachtens art. 49 juncto art. 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, is de provincieraad 

bevoegd om zich uit te spreken over de goedkeuring van het budget indien dit niet 

past in het goedgekeurde meerjarenplan. 

 

Luidens art. 47 juncto art. 272 worden de budgetten na het advies van het erkend 

representatief orgaan jaarlijks voor 1 oktober bij de provincieoverheid ingediend 

(…). De provincieraad spreekt zich over het budget uit binnen een termijn van 

vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de 

provincieoverheid (…). 

 

2. Juridische context 

 

Luidens art. 46 juncto art. 272 stelt het comité jaarlijks op basis van het 

meerjarenplan het budget van de islamitische gemeenschap voor het volgende 

boekjaar vast. Het budget bestaat uit een investeringsbudget en een 

exploitatiebudget.  
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Luidens artikel 50 juncto artikel 272 worden de budgetwijzigingen na het advies 

van het erkend representatief orgaan voor 15 september van het lopende jaar 

gecoördineerd bij de provincieoverheid ingediend. De artikel 48 en 49 zijn dan van 

overeenkomstige toepassing. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad het meerjarenplan 2020-2025 

van de Islamitische gemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen goedgekeurd zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. Dit meerjarenplan voorzag in 

een toelage van de provincie Antwerpen voor de exploitatie van 28.021,00 EUR 

voor het jaar 2023. 

 

Het comité van de Islamitische gemeenschap Mehmet Akif heeft het budget 2023 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 10 september 2022.  

 

Uw raad gaf een gunstig advies over de rekening 2021 in vergadering van 28 april 

2022, met een batig saldo voor de exploitatie ten bedrage van 9,94 EUR; dit 

bedrag is correct ingeboekt in het budget 2023. 

 

Het budget 2023 kan als volgt worden samengevat: 

 

Exploitatie Ontvangsten 18.680,00 EUR 

 Uitgaven 57.969,09 EUR 

 Voor financiering -39.289,09 EUR 

 Financiering 0,00 EUR 

 Voor overboeking -39.289,09 EUR 

 Overboeking 0,00 EUR 

 Eigen dienstjaar -39.289,09 EUR 

 Gecor. Expl. Rek. n-2 9,94 EUR 

 Gecor. Expl. Budget n-1 -11.258,15 EUR 

 Voor toelage -28.021,00 EUR 

 Gewone toelage 28.021,00 EUR 

 Achterstal. toelage 0,00 EUR 

 Saldo 0,00 EUR 

   

Toelage   28.021,00 EUR 

 

Er zijn in 2023 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

Het budget 2023 vergeleken met het meerjarenplan 2020-2025 voor wat betreft de 

voorziene subsidie voor 2023: 

 

Voorziene subsidie in het meerjarenplan 28.021,00 EUR 

Gevraagde provinciale subsidie budget 2023 28.021,00 EUR 

Verschil 0,00 EUR 
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Het ingediende budget valt aldus binnen het goedgekeurde meerjarenplan. De 

provincieraad dient derhalve akte te nemen van het ingediende budget 2023. 

 

XXX 

 

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 

 

Het budget 2023 werd ontvangen op 17 oktober 2022. 

 

Luidens de artt. 47 en 50, eerste lid van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, zijn de budgetten en 

de wijzigingen onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan, 

in casu het Executief van de Moslims van België. 

 

Dit advies werd verstrekt op 12 oktober 2022 en ontvangen door de 

provincieoverheid op 20 oktober 2022. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

BBC: Actieplan: Interne werking DREM - Actie: SREM Erediensten. 

 

Een budget ten belope van 28.021,00 EUR ten voordele van de Islamitische 

gemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen werd reeds voorzien in het provinciale 

meerjarenplan 2020-2025 op boekhoudsleutel 2023/64902000/0790 - Niet-

nominatieve subsidies/Erediensten (Bijdrage in het tekort van de gewone begroting 

van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)), ramingsnummer 

MJP001467, van het budget 2023. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 
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De provincieraad neemt akte van het budget 2023 van de Islamitische 

gemeenschap Mehmet Akif te Antwerpen met een provinciesubsidie van 

28.021,00 EUR voor het tekort op het exploitatiebudget 2023, zonder formulering 

van boekhoudkundig-technische of andere opmerkingen ter zake.  

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
21 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben nee gestemd; 
7 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 21 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 7 onthoudingen. 

 

 

Nr. 1/6 van de agenda 

 

Erediensten. Mol. Islamitische gemeenschap Ensar. Budget 2023. 

Akteneming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Krachtens art. 48 juncto art. 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, neemt de 

provincieraad akte van het budget als het past in het goedgekeurde meerjarenplan. 

 

Krachtens art. 49 juncto art. 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, is de provincieraad 

bevoegd om zich uit te spreken over de goedkeuring van het budget indien dit niet 

past in het goedgekeurde meerjarenplan. 

 

Luidens art. 47 juncto art. 272 worden de budgetten na het advies van het erkend 

representatief orgaan jaarlijks voor 1 oktober bij de provincieoverheid ingediend 

(…). De provincieraad spreekt zich over het budget uit binnen een termijn van 

vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de 

provincieoverheid (…). 

 

2. Juridische context 

 

Luidens art. 46 juncto art. 272 stelt het comité jaarlijks op basis van het 

meerjarenplan het budget van de islamitische gemeenschap voor het volgende 
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boekjaar vast. Het budget bestaat uit een investeringsbudget en een 

exploitatiebudget.  

 

Luidens artikel 50 juncto artikel 272 worden de budgetwijzigingen na het advies 

van het erkend representatief orgaan voor 15 september van het lopende jaar 

gecoördineerd bij de provincieoverheid ingediend. De artikel 48 en 49 zijn dan van 

overeenkomstige toepassing. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In vergadering van 20 februari 2020 heeft uw raad het meerjarenplan 2020-2025 

van de Islamitische gemeenschap Ensar te Mol goedgekeurd zonder 

boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake. Dit meerjarenplan voorzag in 

een toelage van de provincie Antwerpen voor de exploitatie van 20.878,00 EUR 

voor het jaar 2023. 

 

Het comité van de Islamitische gemeenschap Ensar heeft het budget 2023 

opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 10 september 2022.  

 

Uw raad gaf een gunstig advies over de rekening 2021 in vergadering van 23 juni 

2022, met een batig saldo voor de exploitatie ten bedrage van 1.133,47 EUR; dit 

bedrag is correct ingeboekt in het budget 2023. 

 

Het budget 2023 kan als volgt worden samengevat: 

 

Exploitatie Ontvangsten 13.918,00 EUR 

 Uitgaven 34.796,00 EUR 

 Voor financiering -20.878,00 EUR 

 Financiering 0,00 EUR 

 Voor overboeking -20.878,00 EUR 

 Overboeking 0,00 EUR 

 Eigen dienstjaar -20.878,00 EUR 

 Gecor. Expl. Rek. n-2 1.133,47 EUR 

 Gecor. Expl. Budget n-1 -1.398,88 EUR 

 Voor toelage -18.345,65 EUR 

 Gewone toelage 18.345,65 EUR 

 Achterstal. toelage 0,00 EUR 

 Saldo 0,00 EUR 

   

Toelage   18.345,65 EUR 

 

Er zijn in 2023 geen investeringsontvangsten noch investeringsuitgaven. 

 

Het budget 2023 vergeleken met het meerjarenplan 2020-2025 voor wat betreft de 

voorziene subsidie voor 2023: 
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Voorziene subsidie in het meerjarenplan 20.878,00 EUR 

Gevraagde provinciale subsidie budget 2023 18.345,65 EUR 

Verschil 2.532,35 EUR 

 

Het ingediende budget valt aldus binnen het goedgekeurde meerjarenplan. De 

provincieraad dient derhalve akte te nemen van het ingediende budget 2023. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 

 

 

 

SDG: 10 

 

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 

 

Het budget 2023 werd ontvangen op 27 september 2022. 

 

Luidens de artt. 47 en 50, eerste lid van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, zijn de budgetten en 

de wijzigingen onderworpen aan het advies van het erkend representatief orgaan, 

in casu het Executief van de Moslims van België. 

 

Dit advies werd verstrekt op 12 oktober 2022 en ontvangen door de 

provincieoverheid op 20 oktober 2022. 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

BBC: Actieplan: Interne werking DREM - Actie: SREM Erediensten. 

 

Een budget ten belope van 20.878,00 EUR ten voordele van de Islamitische 

gemeenschap Ensar te Mol werd reeds voorzien in het provinciale meerjarenplan 

2020-2025 op boekhoudsleutel 2023/64902000/0790 - Niet-nominatieve 

subsidies/Erediensten (Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de 

kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)), ramingsnummer MJP001467, van 

het budget 2023. 

 

BESLUIT: 
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Enig artikel: 

De provincieraad neemt akte van het budget 2023 van de Islamitische 

gemeenschap Ensar te Mol met een provinciesubsidie van 18.345,65 EUR voor het 

tekort op het exploitatiebudget 2023, zonder formulering van boekhoudkundig-

technische of andere opmerkingen ter zake.  

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
21 leden hebben ja gestemd; 
4 leden hebben nee gestemd; 
7 leden hebben zich onthouden. 

 

Goedgekeurd met 21 stemmen ja, bij 4 stemmen nee en 7 onthoudingen. 

 

 

Nr. 1/7 van de agenda 

 

Antwoord klacht Agentschap Binnenlands Bestuur i.v.m de bevlagging van 

campus Rivierenhof. avAnt. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

De provincieraad is bevoegd om kennis te nemen van klachten gericht aan de 

deputatie. 

 

2. Juridische context 

 

Provinciedecreet, artikel 250, §2 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Op 28 juli ontvingen we een brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur, gericht 

aan de deputatie.  

 

Het agentschap had een klacht ontvangen van een districtsraadslid i.v.m. de 

bevlagging van een aantal openbare gebouwen op 11 juli.  

 

Het raadslid bekloeg er zich t.o.v. de provincie over dat de campus Rivierenhof van 

de provinciale onderwijsinstelling avAnt op de Vlaamse feestdag niet was bevlagd in 

overeenstemming met de geldende regelgeving. 
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In de zitting van 25 augustus 2022 werd het ontwerp van antwoord goedgekeurd 

door de deputatie en vervolgens opgeladen in het digitaal loket van Agentschap 

Binnenlands bestuur. Op 13 oktober ontving de griffie het antwoord, aan de klager 

en aan de deputatie. 

 

XXX 

 

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 

 

Dit besluit werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad neemt kennis van het antwoord van het Agentschap Binnenlands 

Bestuur (gericht aan de klager en aan de deputatie), i.v.m. de ontvangen klacht 

over bevlagging van openbare gebouwen op 11 juli.  

 

 

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

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 1/8 van de agenda 

 

Mondiaal Beleid. Aanpassing van het convenant met het Belgisch Comité 

voor UNICEF. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid  

 

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

van de provincieraad.  
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2. Juridische context  

 

De volgende wetgeving is relevant:  

 

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

op de aanwending van sommige toelagen.  

 

- het provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende de 

subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers. 

 

De provincieraad keurde, tijdens de zitting van 22 april 2021, de 

samenwerkingsovereenkomst goed tussen de provincie Antwerpen en het Belgisch 

comité voor UNICEF (hierna genoemd UNICEF).  

Deze overeenkomst trad in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 31 december 

2025.  

Via deze overeenkomst ontvangt UNICEF jaarlijks 200.000 EUR, over een periode 

van 5 jaar (van 1 januari 2021 tot 31 december 2025), in totaal 1.000.000 EUR. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Projectinhoud: 

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

Abidjan een fabriek die werkgelegenheid, een ziekteverzekering en kennisdeling 

biedt aan vrouwen die in armoede leven. Zij verzamelen en verwerken plastic afval 

dat wordt gerecycleerd tot bouwstenen. Deze eenvoudig te monteren, duurzame en 

goedkope bouwstenen zullen vervolgens worden gebruikt voor de bouw van 

klaslokalen,  in regio's die kampen met zowel een tekort aan scholen als met een 

afvalproblematiek.  

Naast de constructie van klaslokalen wordt ook ingezet op kwalitatief onderwijs, het 

‘groen schoolconcept’ (aandacht voor het gebruik van zonnepanelen, de 

aanplanting van tuinen & bomen en een sensibilisatieprogramma voor groenere & 

kindvriendelijke gemeenschappen) en zuiver water + hygiëne. In combinatie met 

de vermindering van afval moet dit resulteren in een afname van ziekten. Tot slot 

hebben opleidingen rond opvoeding, gendergelijkheid en milieubewustzijn voor 

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

 

Huidige, jaarlijks te behalen, projectdoelen: 

Art. 3.2.2.1 van het convenant stelt dat UNICEF, met de financiële ondersteuning 

van de provincie Antwerpen, jaarlijks het volgende zal realiseren in Ivoorkust:  

 Bouw van 6 -volledig uitgeruste- klaslokalen per jaar in 2 lagere scholen 

(50 kinderen per klas) inclusief latrines, zonnepanelen, waterpunten (indien 

niet aanwezig), klasinrichting en schoolbenodigdheden. 

 Opleiding van leerkrachten met een focus op welzijn van kinderen, 

gendergelijkheid en milieubewustzijn. 

 Opleiding van schoolbesturen m.b.t het inzamelen van plastic afval en het 

genereren van inkomsten hieruit, zodat onderwijskosten worden 

gecompenseerd.  
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 Implementatie van het ‘Groene School-Project’ met betrokkenheid van de 

lokale gemeenschap: recyclage, opruimacties, onderwijs over hernieuwbare 

energie, schooltuinen en/of het planten van bomen.  

 Opleiding van moeders inzake pedagogische vaardigheden. 

 Opleidingen voor ouders, leerkrachten en andere relevante actoren in de 

werking en het onderhoud van toiletten en hygiënische voorzieningen. 

 Versterking van vrouwengroepen die ‘plastic afval verzamelen’ via 

organisatie en formalisering van deze groepen, kennisdeling, het 

verstrekken van speciale apparatuur voor het wassen en pletten van plastic 

afval en het aanbieden van een ziekteverzekering voor diegenen die werken 

in het recyclageproces.  

 

Deze activiteiten zullen ten goede komen aan 300 kinderen en hun gemeenschap 

per jaar. Jaarlijks zal ongeveer 30 ton plastic afval worden gerecycleerd. 

 

Voorgestelde aanpassingen aan het convenant – eindtotalen als streefdoelen: 

Momenteel moeten jaarlijks 6 klaslokalen gebouwd worden voor 50 kinderen per 

klas. Daarnaast moet hiervoor jaarlijks ongeveer 30 ton plastic afval gerecycleerd 

worden. 

 

We stellen voor om  deze te behalen cijfers niet te beoordelen op hun jaarlijkse 

realisatiegraad, maar op hun verwezenlijking gespreid over de periode van 

1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2025 (looptijd convenant). Dit houdt in dat er 

gewerkt wordt met eindtotalen, meer bepaald 30 klaslokalen - 1500 leerlingen - 

150 ton afval, uiterlijk te behalen tegen 31 december 2025.  

Verder willen we opnemen dat deze eindtotalen in het convenant  geformuleerd 

worden  als streefdoelen i.p.v. exacte doelen. 

Hierbij wordt in het convenant wel gemeld dat wanneer deze streefdoelen niet 

behaald zijn op 31 december 2025 UNICEF hiervoor een duidelijke verklaring geeft. 

Zowel in het inhoudelijk verslag voor 2025 als via een toelichting op een 

deputatiezitting en/of een bijeenkomst van de betrokken provincieraadscommissie. 

Hierbij moet UNICEF ook aantonen dat het budget bestemd voor deze niet-

gerealiseerde streefdoelen op een kwalitatieve manier besteed is aan de overige 

projectonderdelen (opleiding van schoolbesturen leerkrachten en ouders; 

gendergelijkheid; versterken van de vrouwen die het plastic afval verzamelen; 

Groene School Project; WASH), waardoor deze verstrekt zijn. (Art.5.2.3.) 

 

Motivering gebruik eindtotalen - klimaatsverandering: 

De voornaamste reden voor het gebruik van eindtotalen is de impact van de 

klimaatsverandering in Ivoorkust. Meer bepaald wordt deze regio getroffen door 

zeer hevige stormen, met een kracht die men tot kort geleden niet kende. 

 

Om mogelijke schade aan klaslokalen te voorkomen gingen de UNICEF-

medewerkers in Ivoorkust na hoe de materialen en architectuur verstrekt kunnen 

worden. Deze ‘versterking’ zal echter leiden tot hogere productie- en bouwkosten. 

Om deze kosten efficiënt aan te pakken wil men het constructieproces van deze 
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klaslokalen zoveel mogelijk bundelen, om zo de best mogelijke prijs te bekomen.  

Dit betekent wel dat niet elk jaar precies 6 klaslokalen kunnen worden gebouwd. 

 

Wel kan UNICEF het jaarlijkse toegekende budget van 200.000 euro, door de 

provincie Antwerpen voor dit project, blijven verantwoorden. 

Als dit budget niet wordt besteed aan “het bouwen van klaslokalen, voor leerlingen 

en via afvalverwerking” gaat dit immers richting de overige projectonderdelen: 

opleiding van schoolbesturen leerkrachten en ouders; gendergelijkheid; versterken 

van de vrouwen die het plastic afval verzamelen; Groene School Project; WASH. 

 

Motivering gebruik streefdoelen: 

Het is de bedoeling dat UNICEF er alles aan doet om de eindtotalen, meer bepaald 

de bouw van 30 klaslokalen, voor 1500 leerlingen en de recyclage van 150 ton 

afval, te realiseren. 

 

Is dit door omstandigheden toch niet het geval, dan zorgt het werken met 

streefdoelen, i.p.v. met exacte cijfers, ervoor dat terugbetaling van het reeds 

toegekende en uitbetaalde Antwerpse provinciale budget vermeden wordt. Dit zou 

immers heel nadelig zijn voor de waardevolle projectonderdelen waaraan UNICEF 

de Antwerpse provinciale subsidie dan wel al besteed heeft. 

 

Via deze aanpak wordt dan ook het holistisch karakter van dit project in Ivoorkust 

erkend. , aangezien alle onderdelen met elkaar verbonden zijn. 

Verder zorgt het werken met streefdoelen voor een flexibiliteit die tegemoet komt 

aan de vaak complexe realiteit in het globale Zuiden (klimaatverandering, efficiënte 

productie en kostenverdeling …).  

 

Als de streefdoelen op 31 december 2025 toch niet volledig behaald zijn, kunnen 

we bovendien, via een inhoudelijk verslag voor 2025 en via een toelichting aan de 

deputatie en/of provincieraad, duidelijk en transparant aantonen hoe het budget 

(op een kwalitatieve manier) besteed is aan de overige projectonderdelen en hoe 

die daardoor versterkt zijn. 

 

Bijlage: 

Volgende bijlage wordt toegevoegd aan dit besluit: 

 Convenant provincie Antwerpen – Belgisch comité voor UNICEF, 1 januari 

2021 - 31 december 2025. Aangepaste versie. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 4 Kwaliteitsonderwijs 
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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 8 Eerlijk werk en economische groei  

SDG-subdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 

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

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

gelijke waarde 

 

 
SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie 

SDG-subdoelstelling 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via 

preventie, vermindering, recyclage en hergebruik 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De aanpassingen in de voorliggende samenwerkingsovereenkomst, tussen Provincie 

Antwerpen en het Belgisch comité voor UNICEF, worden goedgekeurd en de heer 

Luk Lemmens, eerste gedeputeerde, en de heer Maarten Puls, provinciegriffier, 

worden afgevaardigd om namens het provinciebestuur deze overeenkomst te 

ondertekenen. 

 

 

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

 

Goedgekeurd met 28 stemmen ja, bij 4 onthoudingen. 
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Nr. 1/9 van de agenda 

 

Mondiaal Beleid. Samenwerking met het Belgisch Comité voor UNICEF. 

Resultaten projectjaar 2021. Kennisname. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

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

van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

De provincieraad keurde op 22 april 2021 de samenwerkingsovereenkomst goed 

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

periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2025.  

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De provincie Antwerpen sloot, voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 

2025, een samenwerkingsovereenkomst af met het Belgisch comité voor UNICEF 

(hierna genoemd UNICEF) voor het financieel ondersteunen van het project 

‘Klaslokalen bouwen uit gerecycleerd plastic’ in Ivoorkust.  

In deze context ontvangt UNICEF jaarlijks een bedrag van 200.000€ (in totaal 

1.000.000 euro over een periode van 5 jaar). 

 

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

Abidjan een fabriek die werkgelegenheid, een ziekteverzekering en kennisdeling 

biedt aan vrouwen die in armoede leven. 

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

Deze eenvoudig te monteren, duurzame en goedkope bouwstenen zullen 

vervolgens 

worden gebruikt voor de bouw van klaslokalen. Telkens in regio's die kampen met 

zowel een tekort aan scholen als met een afvalproblematiek. 

 

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

het doel ook kwalitatief onderwijs.  

 

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

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

aanplanting van tuinen en bomen en een sensibilisatieprogramma voor groenere en 

kindvriendelijke gemeenschappen. 

 

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

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

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

zoals COVID, malaria, diarree en longontsteking. 
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Tot slot hebben opleidingen rond opvoeding, gendergelijkheid en milieubewustzijn 

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

project. 

 

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

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

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

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

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

deadline voor het inbrengen van kosten voor 2021 (tot 30 juni 2022) goed, alsook 

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

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

Belgisch comité voor UNICEF’. 

Dit op basis van het provincieraadsbesluit van 24 september 2020 ‘Maatregelen 

met betrekking tot subsidiëring ingevolge de coronacrisis’. 

 

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

het projectjaar 2021.  

 

Resultaten voor het projectjaar 2021: 

De steun van de provincie Antwerpen is bestemd voor het project ‘Klaslokalen 

bouwen uit  

gerecycleerd plastic’. Gedurende de periode waarop dit rapport betrekking heeft 

werden 6 klaslokalen uit gerecycleerd plastic gebouwd. Voor de constructie van 

1 klas is ongeveer 5,5 ton gerecycleerd plastic nodig; het bouwen van 6 klaslokalen 

omvat dus 33 ton gerecycleerd plastic. Dat plastic afval werd reeds ingezameld, 

gerecycleerd en omgevormd tot bakstenen. De klassen geven 300 kinderen de kans 

naar school te gaan en kwaliteitsvol onderwijs te genieten en worden elk voorzien 

van latrines. 

 

Dankzij de steun van de provincie Antwerpen kon naast de infrastructuur ook de 

kwaliteit van het onderwijs verbeterd worden. Om de kwaliteit van het onderwijs te 

garanderen werden de fondsen ook aangewend voor het uitrusten van de 

klaslokalen, het opleiden van leerkrachten en het verdelen van essentieel 

schoolmateriaal. De concrete noden voor meubilair en schoolkits werden 

geïdentificeerd en de kits werden verdeeld aan 2.400 leerlingen. Dit jaar werd de 

financiering van de provincie Antwerpen ook gebruikt voor het ontwikkelen van 

nieuw lesmateriaal voor wiskunde en lezen. Het lesmateriaal werd ontwikkeld en 

aan de leerlingen en leerkrachten uitgedeeld. Daarbij werden ook 58 leerkrachten 

opgeleid. 

 

De steun van de Provincie Antwerpen draagt ook bij tot de realisatie van 

gendergelijkheid op 3 niveaus: het verschaffen van gelijke toegang tot onderwijs 

voor meisjes, de installatie van gendervriendelijke latrines en empowerment van 

vrouwen via de recyclagemarkt. Ten eerste wordt er dankzij de uitbreiding van de 

onderwijsinfrastructuur een oplossing geboden voor de overbevolkte klassen. Meer 

plaats op de schoolbanken betekent een gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs 

voor jongens en meisjes. Daarnaast, en in functie van de noden ter plaatse, worden 

aparte latrines voorzien voor jongens, meisjes, en leerkrachten. Dit laat meisjes  
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toe naar school te blijven gaan tijdens hun menstruatie. Tot slot draagt het project 

ook bij aan de tewerkstelling van vrouwen in de recycleersector nadat ze 

verschillende opleidingen hebben gevolgd en de nodige documenten hebben 

verkregen. 

 

Bijlagen: 

Volgende bijlage wordt toegevoegd aan dit besluit: 

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

– Belgisch comité voor UNICEF’, voor 2021: Finaal rapport voor de Provincie 

Antwerpen - Mei 2021 tot en met juni 2022 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
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 8 Eerlijk werk en economische groei  

SDG-subdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 

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

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

gelijke waarde. 

 

 
SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie 

SDG-subdoelstelling 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via 

preventie, vermindering, recyclage en hergebruik 

 

4. Juridische context  

 

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 3 november 2022. 

 

BESLUIT: 
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Enig artikel: 

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

samenwerkingsovereenkomst ‘Convenant provincie Antwerpen – Belgisch comité 

voor UNICEF’, voor 2021. 

 

 

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

Kennis wordt genomen. 
 

 

Nr. 1/10 van de agenda 

 

Fietsostrade F105 Herentals - Balen. Voorwaardelijk deel infrastructuur – 

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 aanvullende werken die de dienst 

Mobiliteit niet kon voorzien in het bestek.  

Deze aanvullende werken, die aanleiding geven tot bijkomende verrekeningen, 

samen met de extreme prijsstijgingen (herzieningscoëfficient) zorgen ervoor dat de 

budgetten overschreden zijn. 

 

Door de huidige economische situatie resulteert dit momenteel in zeer grote 

herzieningscoëfficiënten. Rekening houdend met het feit dat de aanbesteding 

dateert van 24 april 2018, bedraagt de huidige herzieningscoëfficiënt nu reeds 

35%. Dit betekent dat de aannemer voor elke 100,00 EUR uitgevoerd werk, recht 

heeft op 135,00 EUR. 

 

Een overzicht van de aanvullende werken: 
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 Verwerken en storten van kolengruis  

 Grondverbetering met Stabilenka en geogrid 

 Beschoeiing d.m.v. Berlinerwand t.h.v. fietsbrug Molderloopstraat - cabine 

Infrabel  

 Keerwanden tussen de fietsbruggen over de Molderloopstraat en het kanaal 

Kwaadmechelen-Dessel  

 Houten funderingspalen onder keerwanden  

 Bovenbuis plaatsen op omheining keerwand. 

 

XXX 

 

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 heeft dit verslag goedgekeurd in zitting van 3 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De geplande uitgaven die gepaard gaan met deze meerkosten en herzieningskosten 

worden geraamd op 4.949.970,17 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 verrekeningen ten gevolge van de 

aanvullende werken en de prijsherzieningen voor het voorwaardelijke deel van de 

aanleg van de infrastructuurwerken voor de fietsostrade F105 Herentals – Balen. 
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De totale meerkosten en herzieningskosten worden geraamd op 4.949.970,17 EUR 

incl. btw. 

 

Artikel 2: 

De provincieraad keurt de aanvullende werken van het voorwaardelijke deel van de 

aanleg van de infrastructuurwerken voor de fietsostrade F105 Herentals-Balen 

goed. 

 

Bijlagen: 

 

1. Deputatiebesluit van 15 december 2011 gunning studiebureau 

2. Deputatiebesluit van 2 maart 2017: goedkeuring ontwerp en uitbreiding 

opdracht 

3. Provincieraadsbesluit van 23 maart 2017: goedkeuring fietsostrade Herentals-

Balen - ontwerpplannen, keuze van gunningswijze, bestek, raming, addendum 

aan de samenwerkingsovereenkomst, aanvullende diensten, verhoging 

vastlegging 

4. Deputatiebesluit van 31 januari 2019: gunning vast gedeelte 

5. Deputatiebesluit van 2 juli 2020: gunning voorwaardelijk gedeelte 

6. Brieven van 9 juli 2021 en 24 maart 2022 betreffende de prijsstijgingen en 

leveringsproblemen van materialen 

7. Verantwoordingstukken van de verrekeningen 1 en 28  

 

 

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

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 
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2. Economie, streekbeleid en Europa 

 

Nr. 2/1 van de agenda 

 

Budget 2022. Verdeling van verdeelkrediet inclusieve economie (V). 

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 

 

In het budget 2022 werd onder het verdeelkrediet “inclusieve economie (V)” (ARK-

code: 6490200, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies) ramingsnummer 

MJP001430 – We stimuleren een streekgerichte aanpak voor de uitbouw van een 

provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke trajectomkadering voor 

de meest kwetsbaren – een krediet van 340.000 EUR ingeschreven.  

 

In de provincieraad van 24 april 2022 werd een eerste verdeling van het krediet 

beslist. 227.000 EUR werd toegewezen aan de Stichting Kempens Landschap voor 

het project ‘Landschapsdokters’. Het resterende krediet van 113.000 EUR was nog 

te bestemmen. 

 

In de provincieraad van 23 juni werd het budget verhoogd met 115.000 EUR.  

Dit brengt het resterende krediet op het verdeelkrediet “inclusieve economie (V)” 

op datum dat dit stuk wordt voorgebracht aan uw raad op 228.000 EUR. 

 

 Trividend Provincie Antwerpen erkende CV (deelbudget 50.000 EUR) 

 

Trividend Provincie Antwerpen cv werd opgericht in 2017 (oprichtingsakte 

25/10/2017), door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM 

Antwerpen), Trividend – Vlaams Participatiefonds voor de sociale economie cv, en 

het APB Gouverneur Kinsbergen Centrum (GKC). Het APB GKC stapte later uit de 

vennootschap.  

 

Het doel van Trividend Provincie Antwerpen luidt (art. 3 statuten – in 2022 

aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving): “De vennootschap heeft tot 
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voornaamste doel om aan de behoeften van haar aandeelhouders en derde 

belanghebbenden partijen, zijnde sociaal maatschappelijk en/of ecologisch 

duurzaam ondernemers in de provincie Antwerpen, te voldoen. 

Haar aandeelhouders verenigen zich in een coöperatie in een gezamenlijk streven 

naar een inclusieve economie in de provincie Antwerpen door een optimale 

aanwending van de middelen van de provincie Antwerpen voorzien voor de 

ontwikkeling van sociale economie.  De voornoemde derde belanghebbende partijen 

kunnen zo maximaal hun missie realiseren.” 

 

Sinds 1 september 2022 is Trividend Provincie Antwerpen ook een erkende 

coöperatieve vennootschap. 

 

Trividend Provincie Antwerpen ondersteunt sociaaleconomische initiatieven in de 

provincie Antwerpen, door het aanbieden van achtergestelde leningen voor 

investeringen. Er wordt ook ingespeeld op actuele noden. Zo werden naar 

aanleiding van de coronacrisis ook leningen aangeboden voor overbruggingsnoden, 

zodat organisaties die hun schouders onder een inclusieve economie zetten, hun 

aangetaste reserves terug kunnen opbouwen. 

 

De toegekende investeringssteun moet minstens twee van de volgende 

doelstellingen beogen: 

 meer doorstroom van kansengroepen op de arbeidsmarkt bewerkstelligen 

 nieuwe ecologisch duurzame activiteiten genereren 

 een samenwerking tussen de sociale en de reguliere economie bevorderen of 

tot stand brengen 

 

Het gaat om renteloze leningen, tussen 10.000 en 50.000 EUR. Tot op heden 

werden er 8 renteloze leningen toegekend. 

 

De begunstigden betalen enkel de dossierkosten. Bij het toekennen van de lening 

worden ze vennoot bij Trividend Provincie Antwerpen. Ze kopen hiervoor één 

aandeel van 50 EUR. Na afloop van de lening kunnen ze dit aandeel terug verkopen 

aan 50 EUR. 

Trividend Provincie Antwerpen betaalt per goedgekeurd dossier een beheerskost 

aan Trividend Vlaanderen. Deze bedraagt op heden 3.000 EUR per dossier.  

 

De inkomsten van de cv bestaan enkel uit de dossierkosten verbonden aan de 

uitbetaalde leningen. De bedrijfskosten bestaan hoofdzakelijk uit de diensten 

verricht door Trividend Vlaanderen voor de ondersteuning (beheerskosten) en het 

ereloon van de bedrijfsrevisor. Hierdoor heeft de resultatenrekening van Trividend 

Provincie Antwerpen telkens een negatief resultaat waarbij het verlies telkens wordt 

overgedragen naar het volgende boekjaar. 

 

Om te vermijden dat het gecumuleerde verlies te groot wordt, wordt voorgesteld 

om een bedrag van 50.000 EUR over te maken aan Trividend Provincie Antwerpen 

erkende cv. 

 

 Groep Talent – Naar een samenwerkingsstructuur voor de sociale economie 

in de provincie Antwerpen (deelbudget 178.000 EUR) 

 



PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN 

 40 

De beleidsnota ‘actieplan inclusieve economie 2020 – 2024' goedgekeurd in de 

provincieraad van mei 2020 stelt als doelstelling om de samenwerking in de 

Antwerpse sociale economie te stimuleren en faciliteren met volgende ambitie: 

 

Op termijn willen we evolueren naar één provinciaal platform waar alle bedrijven 

die hun schouders zetten onder het realiseren van een inclusieve economie met 

elkaar samenwerken. We realiseren ons dat dit een jarenlang proces vergt met een 

intensieve inzet van verschillende partners. We willen dit proces vanuit de provincie 

kracht bij zetten en vertrekken van een strategische studie die als basis dient om 

dit proces te faciliteren.   

 

In de loop van 2022 hebben we door middel van een co-creatietraject met 

4 inhoudelijke sessies en een webinar een aanzienlijk deel van de 

maatwerkbedrijven en lokale regisseurs sociale economie achter deze ambitie 

gekregen. Er werd, aan de hand van verschillende methodes, grondig nagedacht 

over 3 centrale onderwerpen: 1) het proces van de opbouw van een 

samenwerkingsverband op provinciaal niveau, 2) de thema’s waarover voldoende 

draagvlak is om rond samen te werken, en 3) de organisatorische vorm/structuur 

die dit samenwerkingsverband kan aannemen. 

 

Vanuit de resultaten van het co-creatietraject werd aan de sector van de sociale 

economie gevraagd wie de uitbouw van een dergelijk samenwerkingsverband 

steunt en zich hierin wil engageren. Maar liefst 40 organisaties reageerden positief. 

Groep Talent, samenwerkingsverband van drie maatwerkbedrijven (De Kringwinkel 

Zuiderkempen, Boskat en Twerk) en een dienstenchequebedrijf (Contenti) kreeg 

vanuit de sector het mandaat om een projectdossier in te dienen en hiervoor als 

penhouder op te treden in een ruimer samenwerkingsverband. Om dit project te 

sturen hebben alvast 15 maatwerkbedrijven zich kandidaat gesteld.  

 

Het project ambieert om tegen 30 september 2023 een nieuwe juridische structuur 

voor het samenwerkingsverband op te richten en een strategisch plan voor de 

organisatie te formuleren: 

 

- Inhoudelijke samenwerking uitwerken  

o Missie  

o Visie  

o Actieplan voor de toekomst  

- Structuur  

o Oprichting rechtspersoon: vzw  

o Opmaak statuten  

o Oprichting en publicatie  

o Bestuur  

- Personeel  

- Uitvoering inhoudelijke samenwerking vanuit het traject dat gelopen werd in 

2022  

- Communicatie: beeldmerk in de wereld zetten (ontwerp, site). 
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Om de opstart van dit samenwerkingsverband alle kansen te bieden wordt 

voorgesteld om aan de penhouder Groep Talent een bedrag van 178.000 EUR toe 

te kennen. Hiermee worden de coördinatie-, werkings-, communicatie- en 

oprichtingskosten voor de juridische entiteit bekostigd.  

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 8 Eerlijk werk en economische groei  

SDG-subdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 

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

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

gelijke waarde. 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

De deputatie keurde dit verslag goed op 3 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van dit krediet aan uw raad ter 

goedkeuring voor te leggen: 

 

Ramingsnummer MJP001430 – We stimuleren een streekgerichte aanpak voor 

de uitbouw van een provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke 

trajectomkadering voor de meest kwetsbaren. 

 

 Trividend Provincie Antwerpen: 

 

 Groep Talent vzw: 

50.000 EUR 

 

178.000 EUR 

 

 

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

uitgavebudget BBC “inclusieve economie (V)” (ARK-code: 6490200, ARK-

omschrijving: niet-nominatieve subsidies) ramingsnummer MJP001430 – We 

stimuleren een streekgerichte aanpak voor de uitbouw van een provinciedekkend 

aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke trajectomkadering voor de meest 

kwetsbaren – goed te keuren. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  
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De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 

uitgavebudget BBC onder “inclusieve economie (V)” (ARK-code: 6490200, ARK-

omschrijving: niet-nominatieve subsidies) ramingsnummer MJP001430 – We 

stimuleren een streekgerichte aanpak voor de uitbouw van een provinciedekkend 

aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke trajectomkadering voor de meest 

kwetsbaren – goed ten bedrage van 228.000 EUR. 

 

Dit krediet wordt aangewend als volgt: 

 

Ramingsnummer MJP001430 – We stimuleren een streekgerichte aanpak voor 

de uitbouw van een provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke 

trajectomkadering voor de meest kwetsbaren. 

 

 Trividend Provincie Antwerpen CV: 

 

 Groep Talent vzw: 

50.000 EUR 

 

178.000 EUR 

 

 

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

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja. 
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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 worden twee categorieën projecten voorgelegd: 

 Projecten in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het 

Vlaamse Gewest (Agentschap voor Natuur en Bos) en de provincie 

Antwerpen over de projectfinanciering van de Bosgroepen en de Regionale 

Landschappen; 

 Projecten in uitvoering van provinciaal beleid. 

 

Projecten in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse 

Gewest en de provincie Antwerpen over de projectfinanciering van de Bosgroepen 

en de Regionale Landschappen: 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de provincie 

Antwerpen over de projectfinanciering van de Bosgroepen en de Regionale 

Landschappen in de periode 2020 – 2024, werd in zitting van 27 februari 2020 door 

de deputatie goedgekeurd. 

 

De overeenkomst heeft tot doel de samenwerking tussen het Agentschap voor 

Natuur en Bos (ANB) en de provincie te definiëren rond de projectwerking, 

gefinancierd door het Agentschap, die uitgevoerd zal worden door de Bosgroepen 

en de Regionale Landschappen in de transitieperiode na de overdracht van deze 

instrumenten naar de provincies. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar, 

ging in op 1 januari 2020 en loopt tot en met 31 december 2024. 
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De projectwerking krijgt vorm in een jaarlijks actieprogramma dat de provincie 

opmaakt en dat de projecten van de Regionale Landschappen en Bosgroepen 

bundelt. Na goedkeuring door ANB vormt dit jaarlijks actieprogramma de basis voor 

het opvolgen en financieren van de betrokken projecten. Na de goedkeuring door 

ANB maakt ANB het bijbehorende voorschot en saldo over aan de provincie, die 

verder instaat voor de inhoudelijke en financiële afhandeling. 

 

Voor het actieprogramma 2022 betreft het een bedrag van 296.414 EUR, waarvan 

80% (zijnde 237.131,19 EUR) in 2022 als voorschot uitbetaald wordt. De overige 

20% wordt normaliter (en onder voorbehoud van betaling door ANB), afhankelijk 

van de evaluatie van het jaarverslag, in 2023 uitbetaald. 

 

De middelen worden als volgt toegewezen: 

 

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw:  31.051,00 EUR 

Regionaal Landschap Rivierenland vzw:   21.267,00 EUR 

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:  5.742,23 EUR 

Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw:  24.748,53 EUR 

 

Bosgroep Antwerpse Gordel vzw:    90.629,00 EUR 

Bosgroep Kempen Noord vzw:    82.606,24 EUR 

Bosgroep Zuiderkempen vzw:    40.370,00 EUR 

-------------------- 

Totaal:       296.414,00 EUR 

 

Projecten in uitvoering van provinciaal beleid: 

 

Met dit verslag wordt een vijfde reeks projecten voor een bedrag van 100.000 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. 

 

Natuurpunt Studie vzw – 30.000 EUR voor het project ‘Een PPS voor PPS. 

Overeenkomst provincie Antwerpen – Natuurpunt Studie m.b.t. 

samenwerking rond provinciaal prioritaire soorten 2022-2023’. 

 

Met dit project (roepnaam ‘PPS voor PPS 2022-2023’) is het de bedoeling een 

vervolg te bieden op de overeenkomsten 2020-2021 en 2021-2022. Als 

provinciebestuur hebben we nood aan actuele natuurdata (puntgegevens) over 

provinciale prioritaire soorten, EU-soorten, Vlaamse Prioritaire Soorten en 

puntgegevens over invasieve exoten ter ondersteuning van het provinciale 

(natuur)beleid en om onderbouwde adviezen te kunnen geven. Via dit project wordt 

logistieke ondersteuning gegeven aan vrijwilligers die betrokken zijn bij het 

verzamelen van deze informatie. Naast het aanleveren van deze soortgegevens 
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omvat het project eveneens de mogelijkheid om de deskundigheid van Natuurpunt 

Studie vzw inzake behoud en beheer van fauna en flora en digitale communicatie 

m.b.t. natuurstudie in de provincie Antwerpen in te zetten. 

 

Voor onderstaand project wordt de uitbetaling van de subsidie bepaald in een 

samenwerkingsovereenkomst die afzonderlijk aan deputatie zal voorgelegd worden. 

 

Universiteit Antwerpen – 70.000 EUR voor de Leerstoel Zorg en Natuurlijke 

Leefomgeving. 

 

De vorige Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving (een samenwerking tussen 

de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen; centrum van 

huisartsengeneeskunde; faculteit geneeskunde) liep van 1 oktober 2018 tot 30 

september 2021 en werd inhoudelijk afgerond met een symposium op 24 mei 2022 

in het provinciehuis Antwerpen. De provincie Antwerpen voorzag gedurende de 

looptijd van die samenwerkingsovereenkomst een subsidie van 210.000 EUR voor 

de Universiteit Antwerpen.  

 

De missie van de leerstoel is om de afstemming tussen de 

eerstelijnsgezondheidszorg en de natuurlijke leefomgeving in de provincie te 

verbeteren alsook de vertaling van wetenschappelijke kennis over de wisselwerking 

tussen natuur en gezondheid naar de (provinciale) groenpraktijk. De pijlers hiervan 

zijn praktijkgericht onderzoek, onderwijs en dienstverlening. 

 

Om de continuïteit van de inhoudelijke werking en het personeel van de leerstoel 

binnen de UA beter te kunnen garanderen werd door deputatie op 19 mei 2022 de 

verlenging van de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving voor 3 jaar 

goedgekeurd, waarbij opnieuw een subsidie voorzien wordt. 

Op 23 juni 2022 besliste uw raad i.k.v. de besteding saldo Rekening 2021 het 

verdeelkrediet voor leefmilieuprojecten bij de dienst Duurzaam Milieu- en 

Natuurbeleid in 2022 met 70.000 EUR te verhogen als ondersteuning voor de 

Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving. Het is deze 70.000 EUR die nu aan uw 

raad ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

 

Behoudens nieuwe financiële opportuniteiten (bv. externe projectsubsidies) wordt 

deze subsidie voor 2023 en 2024 voorzien binnen de exploitatiemiddelen van DMN, 

en zal uw raad opnieuw de goedkeuring voor de verdeling van het desbetreffende 

krediet gevraagd worden. 

 

De bijbehorende nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de verlenging van de 

Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving zal na afronding nog afzonderlijk aan 

deputatie voorgelegd worden, waarbij de voorwaarden voor betaling en de 

besteding van de subsidie worden bepaald.  

 

XXX 
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Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 3 Goede gezondheid en welzijn 

SDG-subdoelstelling 3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-

overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en 

mentale gezondheid en welzijn bevorderen 

SSDG-subdoelstelling 3.d De capaciteit van alle landen versterken, in het 

bijzonder die van de ontwikkelingslanden, met betrekking tot systemen voor 

vroegtijdige waarschuwing, risicovermindering en het beheer van nationale en 

globale gezondheidsrisico’s 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG-subdoelstelling 11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en 

natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen  

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

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

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

 
SDG 15 Leven op het land 

SDG-subdoelstelling 15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het 

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

verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing 

mondiaal opvoeren 

SSG-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 3 november 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'. 
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VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
32 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/2 van de agenda 

 

Budget 2022. Machtigingskrediet 0390/64902000. Toegestane subsidies. 

Subsidie voor Provinciale cofinanciering Nationale Parken. Aanwending 

krediet. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

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

‘Subsidie voor Provinciale cofinanciering Nationale Parken’ een krediet van 

60.000 EUR uitgetrokken. 

 

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

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

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

uiterste rapportagedatum van de subsidie. 

 

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

Landschapsparken (samen Vlaamse Parken genoemd) gelanceerd.  

 

Deze open oproep geeft uitvoering aan het Vlaamse regeerakkoord waarin de 

oprichting en erkenning van Vlaamse Parken is voorzien. 

 

Nationale Parken Vlaanderen zijn omvangrijke gebieden met internationale 

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

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

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

de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen. 
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Het gaat dus om gebiedserkenningen van een zekere schaal die aan een bepaalde 

kwaliteitsgarantie voldoen. Dit nieuwe kader ondersteunt bestaande en nieuwe 

samenwerkingsverbanden tussen (natuur)verenigingen, private eigenaars en 

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

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

beleidsdomein-overschrijdende samenwerking tussen diverse Vlaamse entiteiten: 

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

Departement Omgeving en het Agentschap Onroerend Erfgoed slaan de handen in 

elkaar voor een lange-termijnsamenwerking om het Vlaams Parkenbeleid te 

coördineren en te financieren. 

 

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

stappen. 

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

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

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

instappen in een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en 

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

ontvangen hiervoor ook een subsidie van 100.000 euro per kandidaat.  

Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het 

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

de toekenning van de labels Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark . 

 

De provincie Antwerpen heeft 4 gebiedscoalities die weerhouden zijn voor de 

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

selectietraject Nationale Parken: 

- Rivierpark Scheldevallei  

- Grenspark Kalmthoutse Heide  

- Taxandria  

- Bosland  

 

Om deze vier gebiedscoalities daarin te ondersteunen voorziet de dienst Duurzaam 

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

 

Gebiedscoalities Rivierpark Scheldevallei, Grenspark Kalmthoutse Heide en 

Taxandria dienden hiervoor reeds in augustus ll. een aanvraag in in het 

subsidieloket via de respectievelijke coördinerende instanties vzw Regionaal 

Landschap Schelde-Durme, BENEGO grenspark Kalmthoutse Heide en gemeente 

Oud-Turnhout. 

In zitting van 22 september 2022 werd daarop door uw raad de verdeling van 

45.000 EUR voor het werkjaar 2022 werd goedgekeurd. 

 

Gebiedscoalitie Bosland diende tenslotte op 25 oktober 2022 haar aanvraag in in 

het subsidieloket, via de coördinerende instantie Natuurinvest. 
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Met dit verslag wordt het voornoemde dossier voor een bedrag van 15.000 EUR 

voor het werkjaar 2022 ter goedkeuring voorgelegd: 

 Bosland  – 15.000 EUR 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

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

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

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

 
SDG 15 Leven op het land 

SDG-subdoelstelling 15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het 

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

verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing 

mondiaal opvoeren 

SDG-subdoelstelling 15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de 

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

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

beschermen en hun uitsterven te voorkomen 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

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

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt de voorgebrachte verdeling van het krediet 2022, ingeschreven 

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

 

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

cofinanciering Nationale Parken’. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank je wel, voorzitter. Wij zijn natuurlijk enthousiast over 
dit punt, dat ook de provincie mee investeert in nieuwe nationale parken in onze provincie, dat 
is zeker een goede zaak. Ik begrijp dat nu het laatste gebied dat nog niet beslist was bij een 
vorige provincieraad, dat die nu toegevoegd wordt. Dat gaat over Bosland. Dus dat is de stad 
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Mol die daar dan onder valt. Kan daar misschien nog wat meer uitleg over gegeven worden, over 
hoe dat dat komt dat dat in twee fasen op deze raad komt? Ja, excuseer, dat is misschien op de 
commissie toegelicht maar ik heb daar geen informatie over gekregen dus ik was een beetje 
benieuwd waarom dat we in twee fasen die ondersteuning voor die gebieden goedkeuren? 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Gedeputeerde De Haes. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Dat is eigenlijk vrij eenvoudig, we hadden al een hele tijd 
geleden besloten dat we aan elke kandidaat landschapspark, nationaal park die zou mogen 
doorgaan naar het maken van het masterplan, dat we die zouden ondersteunen met betrekking 
tot het maken van het masterplan, dat is nog maar fase 0,01 als ik het zo mag noemen. En wij 
hadden al contact gehad met de drie kandidaten, Rivierpark, Taxandria en Grenspark, 
Kalmthout. En Rivierpark is dan Scheldevallei. Maar met Bosland was er gewoon praktisch nog 
geen contact geweest. En daarom hebben wij ook wel afgewacht totdat er inderdaad een verzoek 
was. Want u moet weten, in de oorspronkelijke indiening waren wij nog niet gevat. Wat nu wel 
… Hoe zegt u? 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- … 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ja, en zo zijn zij grensoverschrijdend gaan denken, toch 
provincie grensoverschrijdend. En daarom zijn we daar nu mee in gevat en hebben wij ook 
voorzien dat we daar kunnen mee ondersteunen. En zij kijken richting Mol maar we weten 
natuurlijk niet hoe dat de verdere gesprekken, of hoe dat het verder maken van het masterplan 
zal evolueren. Maar dat is ook de bedoeling van onze bijdrage, dat is dat dat op een professionele 
manier of zo goed … Wordt vervolgd. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Als er geen vragen meer zijn, dan kunnen we overgaan tot de 
stemming. 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
32 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/3 van de agenda 

 

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

het provinciedecreet. Raamovereenkomst slibruiming van waterlopen 2e 

categorie in de provincie Antwerpen. Dienstjaar 2023-2026. Bestek en 

wijze van gunnen. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

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

 

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

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

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

Waterbeleid, voor een raamovereenkomst voor slibruiming van waterlopen 2e 

categorie in de provincie Antwerpen – dienstjaar 2023-2026. 

 

Het ontwerp omvat het bestek, samen met een gedetailleerde kostenraming. 

 

Deze slibruimingen zijn noodzakelijk om wateroverlast in de provincie Antwerpen te 

voorkomen. 

 

De deelopdrachten van dit raamcontract zullen met zekerheid onder het 

drempelbedrag van 144 000,00 EUR, exclusief btw blijven voor het vaststellen van 

het gunningsbesluit voor onroerende investeringen (deelopdracht per slibruiming 

die moet worden uitgevoerd).  

Voor de totale duur van het raamcontract zouden er rond de 60 deelopdrachten aan 

de deelnemers worden toegewezen. De toewijzing van deze deelopdrachten kan 

dus telkens door de gedelegeerde budgethouder worden goedgekeurd. Er is 

gekozen voor een raamovereenkomst met deelopdrachten om snel te kunnen 

optreden. De opdracht zal aan maximaal 2 opdrachtnemers worden toegewezen. 

 

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op maximaal 1 931 160,00 EUR, 

btw inbegrepen (looptijd raamcontract vier jaar van 2023 tot en met 2026). 

 

Krediet is voorzien op budgetcode 22610000/20/0319 (jaarlijks geraamd bedrag is 

482.790,00 EUR, btw inbegrepen). 

 

Het huidige ontwerp werd opgesteld met het oog op het uitschrijven van een 

openbare procedure. 

 

Aan uw raad wordt voorgesteld om het ontwerp goed te keuren en als wijze van 

gunnen de openbare procedure vast te stellen. 

 

De documenten zijn bijgevoegd in sindala. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 6 Schoon water en sanitair 

SDG-subdoelstelling 6.5 Tegen 2030 het geïntegreerde beheer van de 

waterhulpbronnen implementeren op alle niveaus, ook via gerichte 

grensoverschrijdende samenwerking 
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SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

SDG-subdoelstelling 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 

instellingen ontwikkelen op alle niveaus 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op maximaal 1 931 160,00 EUR, 

btw inbegrepen (looptijd raamcontract vier jaar van 2023 tot en met 2026, jaarlijks 

geraamd bedrag is 482.790,00 EUR, btw inbegrepen). 

 

Krediet wordt voorzien op budgetcode 22610000/01/0319/DIW, MJP000221. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Goedgekeurd wordt het ontwerp voor een raamovereenkomst voor slibruiming van 

waterlopen 2e categorie in de provincie Antwerpen – dienstjaar 2023-2026. 

 

Beslist wordt als wijze van gunnen voor deze opdracht de openbare procedure vast 

te stellen. 

 

De kosten voor deze opdracht worden geraamd op maximaal 1 931 160,00 EUR, 

btw inbegrepen (looptijd raamcontract vier jaar van 2023 tot en met 2026). 

 

 

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

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/4 van de agenda 

 

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

provinciedecreet. Verzending belastingsdocumenten 2023 fiscaliteit. 

Plaatsing van de opdracht en procedure. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 
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1. Bevoegdheid 

 

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

vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten tenzij: 

a) de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 9°, 

waarvoor de deputatie bevoegd is; 

b) de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die 

overheidsopdracht nominatief aan de deputatie heeft toevertrouwd. 

 

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 

 

De Provincie Antwerpen verstuurt elk jaar iets meer dan een miljoen 

aanslagbiljetten, herinneringen en aangifteformulieren voor de provinciale 

belastingen. 

In vergadering van 20 december 2018 heeft de provincieraad goedgekeurd dat de 

verzending van deze aanslagbiljetten voor de jaren 2019 en 2020 zou gebeuren via 

een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met bpost als 

enige kandidaat. In vergadering van 20 november 2020 werd deze regeling 

verlengd tot 2021. De motivering hiervoor was de volgende: 

 
Tot op heden gebeurt deze verzending via bpost op basis van een jaarlijks contract voor de verzending 

van grote hoeveelheden post. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ongeveer 583.000 EUR. 

 

We zijn tot nu toe voor bpost blijven kiezen ondanks het verschijnen van andere spelers op de markt en 

wel om volgende redenen: 

- Financieel: met deze contracten betalen we een minimumtarief van ca. 0,53 EUR. Hierbij 

genieten we zelf van de omzetkorting die de andere marktspelers gebruiken om de brieven door 

bpost te laten bezorgen. 

- Zekerheid: Voor de aanslagbiljetten afgedrukt worden, controleert bpost de adressen op 

bestelbaarheid. De biljetten worden daarna afgedrukt met de barcode die bpost aanlevert.  

Hierdoor worden fout geadresseerde zendingen tot een strikt minimum beperkt. Deze service 

werkt pas efficiënt bij directe communicatie met bpost. 

- Snelheid: Door de next day aflevergarantie van bpost worden de aanslagbiljetten bij alle 

geadresseerden tezelfdertijd bezorgd en heeft iedere belastingplichtige even veel tijd om zijn 

belasting te betalen. 

Aangezien bpost het enige bedrijf is dat de post effectief bezorgt aan de geadresseerden kan geen van 

de andere marktspelers bovenstaande service aanbieden. 

 

Bovenstaande redenen houden in dat om technische redenen mededinging ontbreekt. Het departement 

Logistiek stelt daarom in toepassing van artikel 42 §1 1°d) van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten voor de komende twee jaar (2019 en 2020) opnieuw de opdracht voor verzending 
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van de aanslagbiljetten voor de provinciebelasting te gunnen op basis van een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en met bpost als enige kandidaat. 

 

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid werkt als opdrachtencentrale voor de Vlaamse openbare 

besturen aan een raamovereenkomst voor verzending van grote hoeveelheden post. Zodra die opdracht 

gegund is kan de Provincie Antwerpen hierop intekenen. We verwachten dat die raamovereenkomst toch 

zeker in de loop van 2020 operationeel zal zijn. 

 

De materie van het verzenden van post door de overheid is complex, zeker 

wanneer het op een overheidsopdracht aan komt. Hierdoor kost de procedure van 

het Facilitair Bedrijf meer tijd dan verwacht en is deze procedure op dit ogenblik 

nog in de gunningsfase. Vorig jaar rond deze tijd verwachtten we een gunning in 

het voorjaar van 2022. Ondertussen is de vermoedelijke datum van gunning ergens 

in december 2022 of begin 2023. Om een tijdige verzending van de aanslagbiljetten 

in 2023 niet in het gedrang te laten komen, kan er niet langer gewacht worden op 

de gunning van het Facilitair Bedrijf. 

 

De dienst Fiscaliteit tracht sedert 2021 zoveel als mogelijk belastingdocumenten via 

digitale weg, met name via eBox, te verzenden naar de burger. In 2022 werden zo 

reeds 240.000 aanslagbiljetten gezinnen via eBox verzonden oftewel 36% van de 

aanslagbiljetten, alsook 96.000 1e herinneringsbrieven. Deze verzendingen via eBox 

kaderen binnen de evolutie naar meer digitale communicatie met de burger, wat 

beter is voor het milieu en waardoor de postkosten toch enigszins beperkt kunnen 

worden. 

 

Algemeen gezien trachten we door een goede samenwerking met de Vlaamse 

Overheid, zowel voor dienstverlening als voor overheidsopdrachten de verzending 

van de aanslagbiljetten te optimaliseren. 

 

Voor 2023 zijn, door de vertraging bij de plaatsing van de Vlaamse 

overheidsopdracht, alle argumenten uit de toelichting van 2018 nog vrijwel 

onverminderd van kracht. 

 

We vragen daarom aan de provincieraad om voor de analoge verzending van de 

provinciale aanslagbiljetten in 2023 alsnog enkel met bpost te mogen 

onderhandelen om rechtstreeks een contract te kunnen afsluiten. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 12 Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 

SDG-subdoelstelling 12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten 

bevorderen in overeenstemming met nationale beleidslijnen en prioriteiten. 
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4. Procedurele vormvereisten 

 

De kostprijs van de opdracht overschrijdt de drempel voor Europese publicatie. Na 

gunning zal een publicatie van gegunde opdracht op Europees niveau moeten 

gebeuren. 

 

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

 

5. Financiële aspecten 

 

De prijzen voor verzending van brieven blijven stijgen als gevolg van een 

verminderd volume. Op basis van de prijzen van 2022 en een verwacht volume van 

ca. 1.050.000 stuks ramen we de kostprijs van de opdracht op 700.000 EUR. 

 

Deze kosten zijn voorzien in de meerjarenbegroting. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De opdracht voor verzending van de belastingsdocumenten provinciebelasting voor 

2023 wordt gegund op basis van een onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking en met bpost als enige kandidaat. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Bakelants heeft het woord. 
 
Mevrouw BAKELANTS.- Ja, nu zou het moeten lukken. Ja, goedemiddag, collega’s. Ja, ik ben 
eigenlijk opnieuw ontgoocheld dat er blijkbaar toch met de post weer een verzending moet 
gebeuren wat dan toch een 700.000 EUR weer kost. Want dat was vorig jaar al beloofd dat dat 
dit jaar in orde ging komen maar nu blijkt dat, las ik dat er een vertraging bij de plaatsing van de 
Vlaamse overheidsopdrachten is gebeurd. En ik wou eens horen hoe dat dat komt? Ik vind dat 
wel jammer eigenlijk want dat is toch, gaat over veel geld en ja, kan efficiënter. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Het is niet alleen bij de post dat er een en ander kan 
mislopen. Nee. Goed, ernstig. Nee, want we zitten daar eigenlijk ook mee. Ik vind dat ook een 
heel vervelende situatie maar wij willen aanpakken op de overeenkomst die Vlaanderen gaat 
maken. Maar de belangrijkste nuance is dat de overeenkomst die Vlaanderen wil maken 
eigenlijk een totaalovereenkomst is van als het ware het drukken tot het verzenden. Nu, de post 
is enkel het verzenden en als we naar een integraal of eigenlijk heel de ketting van het 
adresseren, het drukken, verzenden en … Maar dat is nog niet klaar en tot nader orde zijn wij 
dus ook gebonden aan, via onze Cipal diensten, het laten drukken van dingen en dan naar de 
post te dragen en die letterlijk en figuurlijk door de post te laten wegdragen. Nu, we hebben al 
minder volume maar de post heeft op alle minder volume gereageerd met de tarieven te 
verhogen. Dus dat is wel een spijtige situatie natuurlijk. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Als er geen vragen meer zijn dan kunnen we overgaan tot de 
stemming. Excuseer, gedeputeerde De Haes heeft het woord. 
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De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ja. Het minder volume komt natuurlijk ook wel door het 
digitaliseren dat we zelf al doen. 
 
Ja, maar dat … Het eBox-verhaal loopt nog niet zo heel vlot zoals we het graag zouden hebben. 
Maar dat begint nu wel ingang te vinden en eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, heeft corona ons 
daar een beetje bij geholpen. We hebben de mensen, onbewust weliswaar, bij het vaccineren, 
vinden van hun vaccinatie in de eBox, aangevinkt hebben, u mag mij in de toekomst altijd een 
eBox-mailing sturen. En misschien zijn er hier ook wel mensen in de zaal die tot eigen schade en 
schande moeten vaststellen, tsja, ik heb iets niet gekregen. Ik krijg nu een herinnering thuis 
maar het zat in de eBox. 
 
In de eBox zit in principe … In de eBox zit in principe geen verkeerde mail maar er zijn 
natuurlijk veel phishing mails over de eBox. 
 
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. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/5 en 3/6 met één stemming af te handelen. 
 
De raad stemt ermee in. 

 

 

Nr. 3/5 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Aankopen dienstvoertuigen. Instap op raamcontracten 

Vlaamse overheid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

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

vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten tenzij: 

a) de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 9°, 

waarvoor de deputatie bevoegd is; 

b) de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die 

overheidsopdracht nominatief aan de deputatie heeft toevertrouwd. 

 

2. Juridische context 
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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 

 

In zitting van 23 december 2008 heeft de deputatie beslist dat provincie Antwerpen 

instapt op de raamcontracten van de Vlaamse overheid voor de aankoop van 

dienstvoertuigen. In dit besluit werd vastgelegd dat de organisatie verplicht beroep 

doet op deze raamcontracten. Uitzondering is enkel mogelijk indien binnen deze 

raamcontracten niet kan worden voldaan aan de geformuleerde behoefte. In dat 

geval kan worden overgegaan tot een ad-hoc aankoop. 

 

Het instappen op deze raamcontracten levert winst op voor de organisatie op het 

vlak van tijdsinzet aangezien er geen tijdrovende overheidsopdracht dient te 

worden opgestart. Daarenboven biedt het contract een ruime keuzemogelijkheid 

wat betreft aangeboden voertuigtypes, ook wat betreft de milieu-impact ervan, en 

tegen doorgaans stevige kortingen op de catalogusprijs.   

 

In vergadering van 23 november 2017 heeft de Provincieraad beslist dat voor elke 

aankoop van een voertuig een kosten/batenanalyse zal worden gemaakt op lange 

termijn, door enerzijds de ecoscore voortaan op te nemen als verplicht 

gunningscriterium. Dit gunningscriterium wordt voor minimaal 20 % mee genomen 

in de eindbeoordeling.  Anderzijds zal de beoordeling van het gunningscriterium 

prijs voortaan steeds op de total lifecycle cost (TLC) van het voertuig worden 

gebaseerd. 

 

Bij de aankoop van een voertuig via een raamcontract van de Vlaamse overheid, is 

het niet mogelijk zelf gunningscriteria te bepalen en aldus te voldoen aan de 

beslissing van 23 november 2017.  Daarom wordt voorgesteld bij de aankoop van 

een dienstvoertuig via deze raamcontracten steeds de criteria uit de ‘Gids 

Duurzame Aankopen Voertuigen’ te hanteren in de technische specificaties van het 

bestek, zijnde de minimale ecoscores: 

 

Klasse Omschrijving dienstvoertuig Alle energievormen  

en brandstoffen met uitzondering 

van diesel 

Diesel 

0  deputatie wagen 75  

1 wagen departementshoofd 75  

2 afstandswagen 77  

3 middenklasser 79  

4 stadswagen 80  

5  (middel)grote volumewagen 69  

6 kleine volumewagen 74  

7 grote stationwagen 74  

8 kleine stationwagen 75  
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9 kleine bestelwagen gemengd gebruik 75 64 

10 grote bestelwagen 59 45 

11 kleine bestelwagen 75 48 

12 grote terreinwagen 52 35 

13 kleine terreinwagen 65 48 

 

Indien de raamcontracten van de Vlaamse overheid niet kunnen voldoen aan de 

specifieke nood van een provinciale entiteit of aan de minimum ecoscore van de 

gids duurzame aankopen, dan zal een opdracht in de markt geplaatst worden 

overeenkomstig de beslissing van 23 november 2017. 

 

De hierboven vermelde elementen werden reeds vastgelegd in diverse besluiten 

van raad en deputatie, maar omdat met name de basisbeslissing om in de mate 

van het mogelijke deel te nemen aan de raamovereenkomsten van het Vlaams 

Agentschap Facilitair intussen 14 jaar oud is, verzoeken we de provincieraam om 

deze te bevestigen.  

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 12 Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 

SDG-subdoelstelling 12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

Overeenkomstig artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten is een aanbestedende overheid die beroep doet op een 

aankoopcentrale vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 

organiseren. De voertuigen in kwestie kunnen bijgevolg gewoon besteld worden op 

basis van de gegunde raamovereenkomst. 

 

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

 

5. Financiële aspecten 

 

Omdat de beslissing over het plaatsen van overheidsopdrachten voor aankoop op 

kredieten van roerende investeringen slechts gedelegeerd is aan de deputatie tot 

een bedrag van 140.000 EUR, komt deze principebeslissing aan de provincieraad 

toe. Het bedrag van de bestellingen die via deze raamovereenkomsten in de 

komende jaren zullen gebeuren is op dit ogenblik niet in te schatten, maar zal 

hoogstwaarschijnlijk hoger liggen dan 140.000 EUR. 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad beslist dat de provinciale entiteiten maximaal gebruik maken van 

de raamovereenkomsten voor aankoop van voertuigen van het Vlaams Agentschap 

Facilitair Bedrijf, mits het respecteren van de ecoscores vereist door de Gids 

Duurzame Aankopen Voertuigen. 

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

 

Nr. 3/6 van de agenda 

 

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing art. 43 §2 11° van het 

provinciedecreet. Aankoop van dienstvoertuig voor de Dienst Integraal 

Waterbeleid via raamovereenkomst Vlaamse overheid. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

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

vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten tenzij: 

a) de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 9°, 

waarvoor de deputatie bevoegd is; 

b) de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die 

overheidsopdracht nominatief aan de deputatie heeft toevertrouwd. 

 

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 

 

Het team Onderhoud & Bestrijding is al vele jaren niet meer weg te denken uit de 

werking van de dienst Integraal Waterbeleid. Opgericht in 2003 om in onze 

provincie een werking inzake muskusrattenbestrijding uit te bouwen, evolueerde dit 

team naar een multifunctioneel inzetbaar 5-koppig team. Enerzijds vormen ze de 

kern van alle bestrijdingsinitiatieven naar zowel de diverse rattensoorten toe, als 

naar de bestrijding van de invasieve plantensoorten in onze provincie en anderzijds 

voerden ze de voorbije jaren allerhande kleine opdrachten uit, zoals het plaatsen 
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van infoborden en zitbanken of kleine herstellingen aan eigen infrastructuur. Ook 

het niet-machinaal verwijderen van kruid uit waterlopen in kwetsbare 

natuurgebieden is een taak die door hen soms wordt behartigd.  

 

In de loop der jaren is hun takenpakket steeds verder uitgebreid zoals met het 

onderhoud van de vuilroosters. De zowat 340 vuilroosters in provinciaal beheer 

moeten ervoor zorgen dat lange overwelvingen, pompinstallaties of 

uitstroomconstructies niet verstopt of ontregeld geraken door zwerfvuil, takken, ed.  

Hiertoe is een heel systeem van periodieke roosterruimingen uitgewerkt, dat 

vroeger samen met het onderhoud van de waterlopen werd uitbesteed. Afhankelijk 

van de ligging en het seizoen is voor elke rooster een specifiek ruimingsschema 

bepaald. Omwille van de hoge kostprijs en het feit dat de uitvoering nauwgezet 

gecontroleerd dient te worden door onze controleurs, wat een serieuze 

tijdsbesteding met zich meebrengt, werd in 2011 beslist de roosterruimingen 

grotendeels in eigen beheer te laten uitvoeren. Een beter 4x4 voertuig met kraan 

dan de huidige Mercedes Sprinter kan ervoor zorgen dat alle roosterruimingen in 

eigen beheer kunnen uitgevoerd worden en dit niet meer deels aan de aannemers 

overgelaten moet worden wat een financiële besparing (30.000 EUR per jaar) en 

tijdsbesparing voor de controleurs inhoudt. 

 

De laatste jaren duiken er ook steeds meer bevers op in de provinciale waterlopen 

met als gevolg dat er wekelijks wel ergens op moeilijk bereikbare plaatsen 

beverdammen moeten afgetopt of verwijderd worden. Deze zijn met de huidige 

voertuigen vaak niet te bereiken op een veilige en efficiënte manier met het nodige 

materiaal. 

Ook het plaatsen en onderhouden van het provinciale peilmeternetwerk is intussen 

een kerntaak geworden van het team Onderhoud & Bestrijding.   

 

De aanzienlijke verbreding van hun takenpakket vereist dan ook een bijkomende 

investering in het wagenpark. De vijf medewerkers van het team Onderhoud & 

Bestrijding zijn quasi constant op terrein actief, soms met twee, maar heel vaak 

alleen en moeten te allen tijde veilig en efficiënt hun taken kunnen uitvoeren, ook 

op heel moeilijk bereikbare plaatsen. 

 

Marktonderzoek en afstemming hiervan met de provinciale vlootbeheerder 

Christophe Loos en directeur DFM Koen Van Haelst leerde dat een Mercedes 

Unimog zowat het enige type 4x4 voertuig is dat kan uitgerust worden met kiepbak 

en kraan en dat al deze bijkomende taken op zeer moeilijk bereikbare plaatsen op 

een veilige en efficiënte manier kan uitvoeren. De levensduur van dergelijk voertuig 

bedraagt ongeveer 30 jaar waardoor hij op het vlak van duurzaamheid zeer goed 

scoort. Verder is de motor compatibel met HVO brandstoffen die veel ecologischer 

zijn dan gewone diesel: tot 33% minder fijn stof, tot 9% minder stikstofoxiden, tot 

30% minder koolwaterstof en tot 24% minder koolstofmonoxide wat in totaal 

tussen de 80% en 90% minder uitstoot van broeikasgassen geeft.  Een ECO score 

is voor vrachtwagens niet beschikbaar. Dit type van voertuigen is ook niet 

opgenomen in de ‘Gids Duurzame Aankopen Voertuigen’. 

https://www.mercedes-benz-trucks.com/nl_BL/models/unimog-off-road.html
https://www.mercedes-benz-trucks.com/nl_BL/models/unimog-off-road.html
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De Unimog U4023 kan daarnaast uitgerust worden met een tirecontrol plus 

systeem zodat met een druk op de knop de bandenspanning wordt aangepast aan 

het soort werk dat moet uitgevoerd worden en aan de vaak kwetsbare bodem. Dit 

laat toe zo ecologisch mogelijk te werken. 

 

De Unimog is verkrijgbaar via een raamcontract van de Vlaamse overheid 

(2020/HFB/OP/66086) waarvan wij als provincie gebruik kunnen maken. Een 

aankoop via deze raamovereenkomst laat toe snel een bestelling te plaatsen en 

garandeert een gunstige aankoopprijs. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 12 Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen 

SDG-subdoelstelling 12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren 

 

6. Procedurele vormvereisten 

 

Overeenkomstig artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten is een aanbestedende overheid die beroep doet op een 

aankoopcentrale vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 

organiseren. Het voertuig in kwestie kan bijgevolg gewoon besteld worden op basis 

van de gegunde raamovereenkomst.  

 

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

 

7. Financiële aspecten 

 

De kosten voor de aankoop van een Unimog U4023 met kiepbak, kraan en alle 

nodige opties via het raamcontract van de Vlaamse overheid wordt geraamd op 

229.000 EUR, excl. btw.  De dienst Integraal Waterbeleid zal voor 2023 het nodige 

budget bij DLOG voorzien. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan de aankoop van een dienstvoertuig 

Mercedes Unimog U4023 met kiepbak en kraan en een geraamde kostprijs van 

229.000 EUR exclusief btw via raamovereenkomst 2020/HFB/OP/66086 van de 

Vlaamse overheid. 

 

https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/raamcontracten?search_api_views_fulltext=66086
https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/raamcontracten?search_api_views_fulltext=66086
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VOORZITTER.- Geen vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 3/5 en 
3/6. 
 
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 3/5 en 3/6 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 
goedgekeurd met 30 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/7 van de agenda 

 

Erratum. Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen/Deurne. Provinciaal 

groendomein Rivierenhof. Bouwen van een technisch centrum. 

Ontwerpopdracht. Ontwerp. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 37 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Aan uw raad wordt het bijzonder bestek voorgelegd voor de ontwerpopdracht voor 

het bouwen van een technisch centrum bij het provinciaal groendomein 

Rivierenhof te Deurne, Antwerpen, opgemaakt door het departement Logistiek. 

 

De opdracht omvat tevens de afbraak van de gebouwen aan de Turnhoutsebaan 

nrs. 212 t.e.m. 216 en nr. 230 en het magazijn aan de Turnhoutsebaan nr. 222.  

 

De functies die dienen voor de dagdagelijkse werking van het park worden zoveel 

mogelijk uit het park weggenomen en gecentraliseerd in het technisch centrum. 

Door deze centralisatie ontstaat er meer ruimte voor park én kunnen de diensten 

van het domein efficiënter werken.  

 

Het bouwprogramma omvat drie ateliers: een houtatelier, een metaalatelier en 

een ruimte voor machines en volgende lokalen/functies: 

 een ondergrondse parkeergarage; 

 fietsenstallingen; 
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 een montageruimte; 

 een lokaal schilderwerken; 

 een laslokaal; 

 een lokaal fijntechniek; 

 magazijnen; 

 bureau werkleider; 

 kleedkamers; 

 een refter / polyvalente ruimte met ondersteunende keuken; 

 vergaderzalen; 

 was- en droogruimte voor werkkleding; 

 een EHBO-ruimte en aanhorige bergingen; 

 sanitaire ruimtes; 

 circulatieruimte; 

 lokalen voor technieken; 

 trappen en liften. 

 

De omgevingsaanleg is ook opgenomen in het bestek. 

 

Ook wordt een koppeling gemaakt tussen het technisch centrum en de bestaande 

directeurswoning door een gedeeld onthaal en wordt deze koppeling ingezet om de 

directeurswoning integraal toegankelijk te maken. 

 

De deputatie stelt voor om de opdrachtdocumenten goed te keuren en als wijze 

van gunnen van de ontwerpopdracht de niet-openbare procedure vast te stellen 

in toepassing van artikel 37 van de Wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten. In een eerste fase kan iedereen een aanvraag tot 

deelneming indienen. In een tweede fase worden de beste drie gegadigden 

uitgenodigd een offerte in te dienen. 

 

Het bijzonder bestek is digitaal beschikbaar. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 6 Schoon water en sanitair 

SDG-subdoelstelling 6.6 Tegen 2030 de op water gebaseerde ecosystemen 

beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, 

grondwaterlagen en meren 
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SDG 7 Betaalbare een duurzame energie 

SDG-subdoelstelling 7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in 

energie-efficiëntie verdubbelen 

 

 
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 op 3 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

In de meerjarenplanning werd een krediet voorzien voor deze diensten. 

 

De kostenraming van deze diensten bedraagt 709.602,30 EUR + 149.016,48 EUR 

(21% btw) = 858.618,78 EUR, berekend op een geraamd projectbudget van de 

bouwwerken van 6.263.038,80 EUR, excl. btw. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad hecht goedkeuring aan het bijzonder bestek voor de 

ontwerpopdracht voor het bouwen van een technisch centrum bij het provinciaal 

groendomein Rivierenhof te Deurne, Antwerpen, opgemaakt door het departement 

Logistiek, en stelt als wijze van gunnen van deze opdracht voor diensten de niet 

openbare procedure vast. 

 

 

VOORZITTER.- Er is een erratum meegestuurd. Gedeputeerde Colson heeft het woord. 
 
Mevrouw COLSON, gedeputeerde.- Ja, ik zal hem misschien kort even toelichten. Jullie hebben 
vanmorgen het erratum mogen ontvangen. Zoals jullie konden zien is daar de conciërgewoning 
uit geschrapt. Degene die in de commissie van Jan De Haes of mijzelf aanwezig waren hebben 
daar de toelichting al van gekregen. In de huidige toestand is er al een conciërgewoning aan de 
school en is daar ook een heel goede samenwerking rond. Dus eigenlijk is er geen nood aan een 
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tweede conciërgewoning en zeker in budgettair moeilijkere tijden denk ik dat dat niet 
verantwoordbaar is. En bovendien is het mogelijk in de toekomst, is het niet meer mogelijk om 
op eenzelfde manier conciërges te gaan aanwerven. Dus vandaar is er toch maar beslist om dat 
erratum nog toe te voegen en dit eruit te halen. Dat kan je dan zien dat dat zowel in de ruimte 
staat als voor de rest in het document de conciërgewoning en ook het aantal vierkante meters er 
zijn uitgehaald. Voorlopig hebben we geen aanpassingen daarom op het budget omdat het in het 
totaal eigenlijk verwaarloosbaar is ten opzichte van de andere vierkante meters die we toch 
nodig hebben. Dus dat is wat dat er vandaag aan u voorligt. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
31 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
31 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja. 

 

 

Nr. 3/8 van de agenda 

 

Vastgoed. Heist-op-den-Berg. Bosuitbreiding. Aankoop gronden Peredreef. 

Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 §2 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 

 

In zitting van 22 april 2021 besliste de deputatie om in te tekenen op een 

subsidieoproep van het Agentschap Natuur en Bos voor de aankoop van gronden in 

functie van bebossing. De subsidie bedraagt 75% van het aankoopbedrag, inclusief 

alle aankoopkosten, met een maximum van 5,00 EUR/m². 

 

In het kader daarvan biedt de Stichting Kempens Landschap aan de provincie in 

Heist-op-den-Berg 5 percelen landbouwgrond te koop aan tegen de schattingsprijs 

van 144.300,00 EUR hetzij 62.500,00 EUR/ha afgerond. 

 

De percelen zijn gelegen vlakbij de grens met Putte, aan de Peredreef, en zijn ten 

kadaster gekend Heist-op-den-Berg 2de afdeling sectie I nummers 875L, 886B, 
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888B, 894C en 895C. De totale oppervlakte bedraagt 2ha 30a 82ca. 

Stedenbouwkundig zijn ze gelegen in landbouwgebied, een smalle strook langsheen 

de dreef ligt in parkgebied. 

 

De provincie diende bij de gemeente een aanvraag in om de 5 percelen te mogen 

bebossen. Die toelating werd onlangs gegeven. Ook het advies van het Agentschap 

Natuur en Bos is gunstig. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 13 Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden 

SDG-subdoelstelling 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in 

nationale beleidslijnen, strategieën en planning 

 

 
SDG 15 Leven op het land 

SDG-subdoelstelling 15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het 

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

verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en 

herbebossing mondiaal opvoeren 

 

4. Procedurele vormvereisten 

 

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

 

5. Financiële aspecten 

 

Krediet voor de aankoop is voorzien in het budget van 2022 onder MJP001488. 

Na de aankoop zal een subsidieaanvraag ingediend worden. De aankoop is voor 

afgerond 86.600,00 EUR subsidieerbaar. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 
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Onder verklaring dat de transactie wordt aangegaan voor openbaar nut, met name 

voor bosuitbreiding, wordt machtiging verleend tot de aankoop van de percelen te 

Heist-op-den-Berg, 2de afdeling sectie I nummers 875L, 886B, 888B, 894C en 

895C, groot in totaal volgens kadaster 2ha 30a 82ca, eigendom van de Stichting 

Kempens Landschap, tegen de prijs van 144.300,00 EUR. 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank je wel, voorzitter. Een vraagje over dit stuk, uiteraard is 
dat geweldig dat onze provincie een bijdrage doet aan de bosuitbreiding. Maar ik las in het stuk 
dat het op aangeven is van de Stichting Kempens Landschap of zoiets. Dus ik vroeg mij af hoe 
dat het beheer nadien gaat gebeuren? Want eigenlijk ligt het niet in de buurt van een provinciaal 
domein, gaat de Stichting Kempens Landschap die gronden die dan bebost worden beheren of 
hoe ziet de deputatie dat? 
 
VOORZITTER.- Gedeputeerde De Haes heeft het woord. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Misschien eerst op aangeven van het Kempens Landschap, 
dat klopt. Nu, u weet dat Kempens Landschap en de provincie wat broer en zus zijn, als ik het zo 
mag noemen. Nu, wat is daar de historiek achter? De eigenaar wilde eigenlijk maar in één geheel 
verkopen. Dus hebben wij op een bepaald moment besloten om Kempens Landschap het geheel 
te laten kopen. Dat wil zeggen die gronden die bebost kunnen worden, en aan de overkant de 
akkers die de open ruimte blijven maar waarop ook jaarlijks het maïsdoolhof plaatsvindt. 
Misschien kent u dat? De afspraak is er dan geweest om nadien, nadat alles afgerond is met de 
eigenaars, de hectaren die bebosbaar zijn, om die te laten overkopen door de provincie. En als 
de provincie die koopt kan de provincie ook subsidies krijgen voor, aankoopsubsidies omwille 
van de bebossingsplannen. Nu, wat het beheer betreft, daar kan, kijken we ofwel naar de 
Bosgroep ofwel naar Kempens Landschap. Want Kempens Landschap heeft in de buurt nog 
domeinen aan de zuidkant van wat wij noemen Pelgrimhof, is er nog een deel, de Speelbergen. 
En zij beheren dat met Natuurwerk denk ik of... 
 
Mevrouw HELSEN, gedeputeerde- Ja, dat is, eigenlijk staat dat punt voor een stukje vandaag 
ook geagendeerd omdat wij al beslist hebben hier in de raad om de subsidie te geven aan 
Kempens Landschap om de domeinen te beheren op de verschillende plaatsen waar dat wij 
domeinen hebben. En wij werken daarvoor samen met, inderdaad, momenteel is dat 
Natuurwerk die die opdracht gekregen heeft. In het kader van inclusieve economie geven wij elk 
jaar daar een subsidie voor aan Kempens Landschap. 
 
De heer DE HAES, gedeputeerde.- Ik loop misschien iets vooruit op de plannen maar in de 
buurt is ook een school, IMG, Instituut Mevrouw Govaerts, waar wij graag een babbel mee 
zouden doen of dat zij daar ook een rol kunnen spelen. Lili, dat is een sollicitatie aan uw adres. 
 
VOORZITTER.- Geen vragen? 
 
De stemming kan starten. 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
 
31 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
31 leden hebben ja gestemd. 

 

Goedgekeurd met 31 stemmen ja. 

 

 

VOORZITTER.- Ik stel voor de agendapunten 3/9 en 3/10 met één stemming af te handelen.  
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De raad stemt ermee in. 

 

 

Nr. 3/9 van de agenda 

 

Vastgoed. Ranst/Emblem. Dorpbeek (A.8.03.1). Openlegging ter hoogte 

van de Oostmalsesteenweg/Venweg. Aankoop van innemingen 1, 2, 4 en 

5, en ruil van innemingen 2 en 3. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 

 

2. Juridische context 

 

- Onteigeningsdecreet d.d. 24 februari 2017 

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

Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 

- Gecoördineerd decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid 

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

lokale en provinciale besturen en door besturen van erkende diensten 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

De Dorpbeek te Emblem, Ranst valt sinds 2014 onder het beheer van de provincie 

Antwerpen. 

Er zijn al jaren klachten van wateroverlast ter hoogte van het punt van oorsprong. 

Uit een camera-inspectie bleek dat de inbuizing onder en opwaarts de Venweg in 

heel slechte toestand verkeert. Deze diende bovendien reeds meermaals door de 

brandweer vrijgemaakt te worden bij noodoproepen. 

 

De belangrijkste problemen van de huidige inbuizing zijn: 

• 2 deeltrajecten ligging in tegenhelling; 

• de buizen (lengte 1 m) sluiten niet goed meer aan; 

• het bodempeil van de buizen verspringt hier en daar; 

• scheuren, oppervlakteschade, geblokkeerde inlaten; één inlaat steekt te ver 

in de buis; 

• constructie bovenop de inbuizing. 

 

Teneinde deze problemen te verhelpen, heeft de provinciale dienst Integraal 

Waterbeleid beslist de waterloop op die plaats in een open bedding aan te leggen. 

Daartoe zijn enkele grondverwervingen noodzakelijk. 
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De provincie dient voor de openlegging meer bepaald innemingen 1, 3, 4 en 5 van 

het onteigeningsplan te verwerven. Inneming 2 is een restperceeltje dat na de 

verlegging overblijft en waarmee de huidige eigenaar niets meer kan aanvangen 

omdat het voor hem achter de waterloop komt te liggen, gescheiden van de rest 

van zijn eigendom. Anderzijds kan het wel bij het perceel gevoegd worden 

waarvan de provincie inneming 3 wenst aan te kopen. Innemingen 2 en 3 zijn 

even groot. De eigenaar van inneming 3 is bereid om zijn inneming aan de 

provincie af te staan in ruil voor inneming 2. Voor inneming 3 dient in dat geval 

niet betaald te worden; wel voor inneming 2, die aan de eigenaar van inneming 3 

overgedragen zal worden. 

 

Thans kunnen alle verkoopbeloftes en de ruilbelofte ter goedkeuring aan de 

provincieraad voorgelegd worden. 

 

Alle innemingen betreffen tuingrond en worden verworven binnen de grenzen van 

het schattingsverslag van 20 juli 2022 van landmeter-expert XXX. 

 

Met enkele eigenaars werden volgende bijzondere voorwaarden afgesproken die in 

de akte vermeld moeten worden: 

- Voor innemingen 1 en 2: “Het stuk tussen de nieuwe kopmuur en de Venweg 

zal niet worden gebruikt voor de openlegging van de Dorpbeek, omwille van de 

toegankelijkheid van de oprit”. 

- voor inneming 4: “De aangelande mag een afsluiting plaatsen tot tegen de 

betonnen rand van de waterloop”. 

 

Aangezien alle innemingen minnelijk verworven werden, is het niet meer nodig om 

het onteigeningsplan formeel door de provincieraad te laten goedkeuren met het 

oog op het opstarten van een onteigeningsprocedure. 

 

Door de goedkeuring van de verkoopbeloftes op basis van het onteigeningsplan 

dat als bijlage bij dit provincieraadsverslag hoort, wordt dit plan immers impliciet 

goedgekeurd. Verder volstaat het te verwijzen naar het openbaar nut en het 

algemeen belang. 

 

Het openbaar nut: 

Er zijn al jaren klachten over wateroverlast ter hoogte van het punt van 

oorsprong. Uit een camera-inspectie bleek dat de inbuizing onder en opwaarts de 

Venweg in heel slechte toestand verkeert. Deze diende bovendien reeds 

meermaals door de brandweer vrijgemaakt te worden bij noodoproepen. De 

provincie heeft deze waterloop sinds 2014 in beheer en is verantwoordelijk voor de 

mogelijke overlast. 

 

De noodzaak: 

De inbuizing verkeert in zeer slechte staat, met regelmatig opstoppingen tot 

gevolg. Dit plaatselijk probleem kon enkel verholpen worden door de inbuizing te 

vernieuwen, of door de waterloop er open te leggen. Aangezien het moderne 
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integraal waterbeleid - gegeven de klimaatverandering - er onder meer op gericht 

is om zoveel mogelijk water in de bodem te laten insijpelen, werd gekozen voor 

die laatste optie. De verstoppingen en de bijhorende wateroverlast zijn zeer lokaal 

en kunnen enkel op die locatie opgelost worden. 

 

De bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 6 Schoon water en sanitair 

SDG-subdoelstelling 6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen 

beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, 

grondwaterlagen en meren 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

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 op 3 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

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

openlegging van de Dorpbeek ter hoogte van de Oostmalsesteenweg/Venweg te 
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Emblem, Ranst, wordt machtiging gegeven tot volgende grondoverdrachten op 

basis van het onteigeningsplan van 9 augustus 2022 van provinciaal landmeter-

expert XXX: 

- innemingen 1 en 2, ten kadaster gekend als Ranst, vierde afdeling, sectie A, 

nummer 80m/deel, respectievelijk 17,5 en 3,3 m² groot en eigendom van XXX 

worden gekocht tegen de prijs van 13.395,12 EUR, alle vergoedingen inbegrepen; 

- voornoemde inneming 2 wordt na aankoop door de provincie Antwerpen 

geruild tegen inneming 3, ten kadaster gekend als Ranst, vierde afdeling, sectie A, 

nummer 80t/deel, 3,3 m² groot en eigendom van XXX. Er is geen opleg 

verschuldigd; 

- inneming 4, ten kadaster gekend als Ranst, vierde afdeling, sectie A, 

nummer 79h2/deel, 10,2 m² groot en eigendom van XXX wordt gekocht tegen de 

prijs van 6.600,48 EUR, alle vergoedingen inbegrepen; 

- inneming 5, ten kadaster gekend als Ranst, vierde afdeling, sectie A, 

nummer 79k2/deel, 18,1 m² groot en eigendom van XXX wordt gekocht tegen de 

prijs van 7.910,84 EUR, alle vergoedingen inbegrepen. 

 

Artikel 2: 

Volgende bijzondere voorwaarden worden in de akte opgenomen: 

- Voor innemingen 1 en 2: “Het stuk tussen de nieuwe kopmuur en de Venweg 

zal niet worden gebruikt voor de openlegging van de Dorpbeek, omwille van de 

toegankelijkheid van de oprit”. 

- voor inneming 4: “De aangelande mag een afsluiting plaatsen tot tegen de 

betonnen rand van de waterloop”. 

 

Artikel 3: 

Beslist wordt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

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

 

 

VOORZITTER.- Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 

 

 

Nr. 3/10 van de agenda 

 

Vastgoed. Rumst. Molenbeek (A.6.05). Verlegging en openlegging ter 

hoogte van de Kerremansstraat. Aankoop innemingen 20, 21, 22, 23, 26 en 

27. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 

 

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

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

Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 

- Gecoördineerd decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid 

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

door lokale en provinciale besturen en door besturen van erkende diensten 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Op 27 januari 2022 keurde de provincieraad het onteigeningsplan 

‘Kerremansstraat - deel waterloop Molenbeek, nr. A.6.05, 2de categorie’ van 

30 november 2021 met plannummer 1.1 en opgemaakt door landmeter-expert 

XXX voor de verlegging en openlegging van de Molenbeek ter hoogte van de 

Kerremansstraat te Rumst goed. 

 

Thans kunnen een derde en een vierde verkoopbelofte aan de provincieraad 

worden voorgelegd. Het betreft innemingen 20, 21, 22, 23, 26 en 27, alle gelegen 

in agrarisch gebied. 

 

De verwerving gebeurt binnen de grenzen van het schattingsverslag van 

14 augustus 2019 van landmeter-expert XXX. Bovenop de grondprijs worden ook 

nog een wederbeleggingsvergoeding en wachtintresten toegekend, alsook een 

bedrag voor de vergoeding van opstanden. 

 

Aan beide verkopers werd toegezegd dat zolang de provincie Antwerpen 

beheerder is van de Molenbeek de wettelijke erfdienstbaarheid enkel langs de 

noordzijde van de waterloop uitgeoefend zal worden. Dit zal na goedkeuring door 

de provincieraad aangetekend aan de verkopers meegedeeld worden. 

 

Volgende bijzondere voorwaarden dienen in de akte voor innemingen 20, 21, 22 

en 26 opgenomen te worden: 

- De bestaande waterleiding en elektriciteit worden kwalitatief hersteld door de 

Provincie op haar kosten; 

- De overloop en de backflush van de vijver worden door de Provincie 

aangesloten op de waterloop op haar kosten; 

- De bestaande gracht langs de westkant van inneming 22 wordt kwalitatief 

aangesloten op de waterloop; 

- De regenwaterbuis van het ingekorte ‘karrekot’ wordt door de Provincie 

aangesloten op de inbuizing van de waterloop; 

- De omgehakte bomen worden ter beschikking gesteld van XXX; 

- De vloerplaat van het ‘karrekot’ die de Provincie verwerft zal door de Provincie 

uitgebroken worden. 

 

Volgende bijzondere voorwaarden dienen in de akte voor innemingen 23 en 27 

opgenomen te worden: 
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- De waterleiding en de elektriciteitsleidingen naar de stal worden op kosten van 

de Provincie hersteld; 

- Er wordt nog een bijkomende overbrugging voorzien van 4 meter breed. De 

locatie wordt bepaald door XXX; 

- De betonverharding wordt na de werken kwalitatief hersteld zodat de 

toegankelijkheid gegarandeerd blijft. 

 

de bodemattesten zijn blanco. 

 

De bijlagen zijn digitaal beschikbaar. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 6 Schoon water en sanitair 

SDG-subdoelstelling 6.6 Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen 

beschermen en herstellen, met inbegrip van bergen, bossen, moerassen, rivieren, 

grondwaterlagen en meren 

 

 
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen 

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 10 november 2022. 

 

5. Financiële aspecten 

 

Krediet is voorzien in het budget. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 
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Onder verklaring dat de verwerving gebeurt voor openbaar nut, met name voor de 

verlegging en openlegging van de Molenbeek te Rumst ter hoogte van de 

Kerremansstraat, wordt machtiging gegeven tot de aankoop van en de vestiging 

van erfdienstbaarheden op volgende innemingen van het onteigeningsplan 

‘Kerremansstraat - deel waterloop Molenbeek, nr. A.6.05, 2de categorie’ van 

30 november 2021 van landmeter-expert XXX: 

- Het gele gedeelte van innemingen 21, 22 en 26, ten kadaster gekend als 

Rumst, derde afdeling, sectie D, nummers 230p/deel, 235e/deel en 

235d/deel, respectievelijk 1, 209 en 17 m² groot en eigendom van XXX, 

wordt gekocht; 

- Op het groen gearceerde gedeelte van innemingen 20, 21, 22 en 26, ten 

kadaster gekend als Rumst, derde afdeling, sectie D, nummers 231b/deel, 

230p/deel, 235e/deel en 235d/deel, respectievelijk 6, 205, 105 en 1 m² groot 

en eigendom van XXX, wordt een erfdienstbaarheid gevestigd; 

- XXX ontvangen voor de verkoop van en de vestiging van een 

erfdienstbaarheid op innemingen 20, 21, 22 en 26 een vergoeding van 

20.072,57 EUR, alle vergoedingen inbegrepen; 

- Het gele gedeelte van innemingen 23 en 27, ten kadaster gekend als Rumst, 

derde afdeling, sectie D, nummers 229d/deel en 235b/deel, respectievelijk 

113 en 26 m² groot en eigendom van XXX, wordt gekocht; 

- Op het groen gearceerde gedeelte van inneming 23, ten kadaster gekend als 

Rumst, derde afdeling, sectie D, nummer 229d/deel, 155 m² groot en 

eigendom van XXX, wordt een erfdienstbaarheid gevestigd; 

- XXX ontvangen voor de verkoop van en de vestiging van een 

erfdienstbaarheid op innemingen 23 en 27 een vergoeding van 7.543,40 EUR, 

alle vergoedingen inbegrepen. 

 

Artikel 2: 

Volgende bijzondere voorwaarden worden in de akte opgenomen: 

Voor innemingen 20, 21, 22 en 26: 

- De bestaande waterleiding en elektriciteit worden kwalitatief hersteld door de 

Provincie op haar kosten; 

- De overloop en de backflush van de vijver worden door de Provincie 

aangesloten op de waterloop op haar kosten; 

- De bestaande gracht langs de westkant van inneming 22 wordt kwalitatief 

aangesloten op de waterloop; 

- De regenwaterbuis van het ingekorte ‘karrekot’ wordt door de Provincie 

aangesloten op de inbuizing van de waterloop; 

- De omgehakte bomen worden ter beschikking gesteld van XXX; 

- De vloerplaat van het ‘karrekot’ die de Provincie verwerft zal door de Provincie 

uitgebroken worden. 

Voor innemingen 23 en 27: 

- De waterleiding en de elektriciteitsleidingen naar de stal worden op kosten 

van de Provincie hersteld; 

- Er wordt nog een bijkomende overbrugging voorzien van 4 meter breed. De 

locatie wordt bepaald door XXX; 
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- De betonverharding wordt na de werken kwalitatief hersteld zodat de 

toegankelijkheid gegarandeerd blijft. 

 

 

VOORZITTER.- Geen vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming van de punten 3/9 en 
3/10. 
 
De stemming kan starten. 
 
Heeft iedereen zijn stem uitgebracht? Einde van de stemming. 
32 leden hebben deelgenomen aan de stemming; 
32 leden hebben ja gestemd. 
 
De agendapunten 3/9 en 3/10 worden samen ter stemming voorgelegd. Ze worden 
goedgekeurd met 32 stemmen ja. 
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4. Vrije tijd, personeel en ICT 

 

Nr. 4/1 van de agenda 

 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Aanpassing 

kampeerreglement. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Art. 42, §3 van het provinciedecreet bepaalt dat de provincieraad de provinciale 

reglementen vaststelt. 

Artikel 85 van de Provinciewet van 30 april 1836 is eveneens van toepassing 

(overtredingen provinciale politiereglementen) op deze aangelegenheid. 

 

2. Feitelijke context en verantwoording 

 

Als provinciaal recreatiedomein streven we naar gastvrijheid, gezelligheid, 

gemoedelijkheid en gelijkwaardigheid. De gast staat hierbij centraal.  

We willen elke verblijfsgast een optimale beleving kunnen bieden en een 

klantgerichte benadering hanteren in ons dagelijks handelen.  

Met dit nieuwe kampeerreglement bieden we goede, duidelijke afspraken die zowel 

uitgaan van deze klantgerichte houding en tegelijk onze medewerkers handvatten 

bieden bij situaties in de dagelijkse werking.  

 

Het nieuwe kampeerreglement bevat enkele algemene afspraken en afzonderlijke 

bepaling voor de twee groepen van verblijfsgasten op de camping. Enerzijds de 

toeristische kampeerder, anderzijds de vaste kampeerder. De toeristische 

kampeerder is de kampeerder of verblijfsgast die sporadisch verblijft op het 

domein. De vaste kampeerder heeft een vast abonnement voor minimum 6 

maanden of maximum 12 maanden. Ons reglement is onderworpen aan het 

logiesdecreet1 van de Vlaamse overheid waar onze gasten zich ook aan dienen te 

houden. 

 

Met dit nieuwe kampeerreglement worden volgende bepalingen uit het bestaande 

algemeen reglement van 27/05/2021 opgeheven en verwerkt in het nieuwe 

kampeerreglement: 

 

Titel C – Algemene bepalingen 

o Hoofdstuk 1: Verblijf, artikels 1.9 tot en met 1.23. 

o Hoofdstuk 8: Verblijfsrecreatie algemeen, artikels 8.1 tot en met 8.3 

o Hoofdstuk 9: Camping, artikels 9.1 tot en met 9.8 

o Hoofdstuk 10: Blokhutten, artikels 10.1 tot en met 10.6 
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o Hoofdstuk 11: Vakantiewoningen 100% toegankelijkheid, artikels 11.1 tot en 

met 11.6 

o Hoofdstuk 12: Bivak, artikels 12.1 tot en met 12.8 

o Hoofdstuk 13: Kampeerhutten, artikels 13.1 tot en met 13.8 

o Bijlagen 1 en 2. 

 

Het vernieuwde reglement is digitaal bijgevoegd. 

 

Op eenzelfde datum wordt dit gewijzigde reglement ter goedkeuring voorgelegd 

aan de Raad van Bestuur van het Zilvermeer. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

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

duurzaam 

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

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

vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap 

 

3. Procedurele vormvereisten 

 

Deputatie keurde dit verslag goed in zitting 3 november 2022. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

Het nieuwe kampeerreglement en de wijzigingen aan het reglement voor het 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer worden goedgekeurd. 

 

 

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

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 
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Nr. 4/2 van de agenda 

 

Subsidie aan vzw de Merode. Reservevorming. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de bevoegdheid 

van de provincieraad. 

 

2. Juridische context 

 

Het provinciaal reglement van 24 september 2020 betreffende de subsidiëringen en 

het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers. 

 

3. Feitelijke context en verantwoording 

 

In 2017 werd Merode vzw opgericht, met het doel de werking van de Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM) in het Merodegebied te continueren in een gebiedswerking 

met een ruim partnerschap. Oorspronkelijk zijn geen medewerkers op de vzw 

tewerkgesteld, wel een gebiedscoördinator bij de Provincie Antwerpen. 

  

In 2020 onderschrijven alle partners het document ‘Ambitiebeeld Landschapspark 

de Merode, herbronnen tussen abdijen en kastelen’. Om dit ambitieus ambitiebeeld 

te realiseren wordt eind 2020 beslist om in 2021 over te gaan tot de aanwerving 

van vier medewerkers. Bovendien voorziet men extra grote kosten voor de viering 

van ‘900 jaar norbertijnen’ en de realisatie van een volledig nieuwe website 

(drievoudige multisite). 

 

Gezien de vorige jaren de reserve aangegroeid was door enkele onverwachte 

moeilijkheden, en anderzijds met het oog op deze extra kosten, keurde de 

provincieraad van 26 november 2020 goed dat de vzw de Merode Prinsheerlijk 

Platteland een uitstel tot verantwoording van de subsidie tot 31 augustus 2022 

krijgt. Het in 2020 ongebruikte deel van de werkingssubsidie mag door de vzw 

aangewend worden in 2021. 

 

De in 2021 gemaakte kosten (483.202,- EUR) zijn al meer dan verdubbeld 

tegenover de jaren ervoor (+/- 210.000,- EUR). De kostenzijde is dus volop 

stijgende, maar is in 2021 nog lager als eerst ingeschat, met als reden: 

 De aanwerving van vier medewerkers liep vertraging op. De geplande 4 VTE 

in 2021 werd in de praktijk een gemiddelde personeelsbezetting van +/- 2,5 

VTE. 

 Doordat enerzijds de werking o.w.v. corona beperkt bleef en anderzijds de 

personeelsinzet lager was, liep ook de uitrol van het ambitiebeeld vertraging 

op. 
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Dit heeft als gevolg dat in 2021 een reserve van 374.445,92 EUR werd opgebouwd. 

De onbestemde reserve zal hierdoor ongeveer 686.185,- EUR zijn eind 2022. 

 

Met een volledige personeelsbezetting vanaf april 2022 is de gebiedsgerichte 

werking nu versneld het ambitiebeeld aan het uitwerken. Ondertussen werden de 

jaarlijkse calls voor projecten opnieuw opgestart en draaien alle stakeholders in het 

gebied opnieuw op volle toeren. Dit resulteert in meer inschrijvingen op de 

subsidieoproepen. Tegelijkertijd werken we ook hier met het groter wordende 

hefboomeffect van subsidies door middel van cofinanciering in bv. Europese 

projecten. In 2023 wordt een belangrijk interreg dossier rond helend landschap in 

de Merode ingediend. 

 

Voorgesteld wordt in afwijking van het provinciaal reglement van 24 september 

2020 betreffende ‘subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers’ de uitbetaalde subsidies 2020 en 2021 niet terug te vorderen en 

toe te staan de opgebouwde reserves ten belope van het geraamd bedrag 2022, 

namelijk 686.185,- EUR, om te vormen in een: 

 Sociale reserve: 60.000,- EUR; 

 Specifieke reserve: 300.000,- EUR; 

o Financiering en cofinanciering van projecten, zoals deze voortvloeien 

uit subsidiecalls vanuit de vzw, Vlaamse Overheid, Federale 

Overheid, of Europa voor de realisatie van het ‘Ambitiebeeld 

Landschapspark de Merode’. 

 Werkingsreserve: 326.185,- EUR. 

Hiermee zal de Merode het ambitiebeeld verder uitwerken van 2023 – 2025. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

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

duurzaam 

SDG-subdoelstelling 11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en 

natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen 

 

 
SDG 17 Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd 

partnerschap voor duurzame ontwikkeling 

SDG-subdoelstelling 17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en 

maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op 

de ervaring en het netwerk van partnerschappen  
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4. Procedurele vormvereisten 

 

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

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Ingestemd wordt om de terugvorderbare reserve van 374.445,92 EUR niet terug te 

vorderen. 

 

Artikel 2: 

Ingestemd wordt om de verwachte opgebouwde reserve zonder bestemming om te 

vormen in een: 

 Sociale reserve: 60.000,- EUR; 

 Specifieke reserve: 300.000,- EUR; 

o Financiering en cofinanciering van projecten, zoals deze voortvloeien 

uit subsidiecalls vanuit de vzw, Vlaamse Overheid, Federale 

Overheid, of Europa voor de realisatie van het ‘Ambitiebeeld 

Landschapspark de Merode’. 

 Werkingsreserve: 326.185,- EUR. 

 

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

 

Goedgekeurd met 32 stemmen ja. 

 

 

Nr. 4/3 van de agenda 

 

Provinciepersoneel. Stilzwijgende verlenging raamovereenkomst GET en 

bijhorende uitbreidingen. Kennisneming. 

Verslag van de deputatie 

 

 

1. Bevoegdheid 

 

Artikel 43 van het Provinciedecreet. 

 

2. Juridische context 

 

Artikel 57, 2de lid wet op de overheidsopdrachten 
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3. Feitelijke context en verantwoording 

 

Op 9 mei 2018 gunde de deputatie de overheidsopdracht voor de tijdregistratie van 

de provinciale instellingen aan GET nv. Deze overheidsopdracht zal eindigen op 

9 januari 2023. Deze (hoofd)opdracht werd aangevuld door de deputatiebesluiten 

van 4 oktober 2018, 12 december 2019 en 19 maart 2020. Deze bijkomende 

gunningen zorgden voor een uitbreiding van de samenwerking met GET nv om de 

pijnpunten die tevoorschijn kwamen bij de implementatie van het 

tijdregistratiesysteem te verbeteren alsook tegemoet te komen aan de specifieke 

noden die speelden in het provinciebestuur en de verzelfstandigde entiteiten. 

 

Overzicht gunningen m.b.t. tijdregistratiebeheer aan GET nv, 2018-2022. 

 Deputatie- 

besluit 
Periode Omschrijving 

1 09/05/2018 01/05/2018-

31/12/2022 

Nieuw “Planning, Tijd en Doelstellingen” 

softwarepakket GET nv. 

2 04/10/2018 01/10/2019-

31/12/2024 

Aankoop van bijkomende licenties voor het 

tijdregistratie-pakket Prime Time. 

3 12/12/2019 01/01/2019-

31/12/2022 

Onderhoudscontract hardware.  

4 19/03/2020 01/04/2020-

31/12/2022 

Contract 'GET More & Consultancy’. 

5 19/03/2020 01/04/2020-

31/12/2021 

Testomgeving prime Time. 

 

Heden wordt een verlenging voorgesteld van de punten 1-3 uit bovenstaande tabel.  

 

Een verlenging van de punten vermeld onder 4-5 is vandaag niet meer aan de 

orde. De volwaardige implementatie en optimalisatie van het tijdregistratiebeheer 

sinds 2018 zorgt er voor dat er vandaag de dag gefocust wordt op de reguliere 

werking, waardoor de aankoop van bijkomende consultancy (punt 4) of een 

afzonderlijke testomgeving naast het operationele systeem (punt 5) niet meer 

nodig zijn. 

 

De motivatie voor de verlenging van de punten 1-3 is als volgt : 

 

1. Gelet op de goede uitvoering van de opdracht door GET nv, de moeilijkheid 

dat het opnieuw uitvaardigen van een opdracht en vervanging van de 

software teweeg zou brengen, wordt gekozen om gebruik te maken van de 

mogelijkheid tot verlenging van het softwarepakket geleverd door GET nv. 

2. Wegens een te lage inschatting van het aantal licenties bij de initiële 

gunning, diende het aantal licenties verhoogd te worden, om een vlotte 

werking te verzekeren van het tijdregistratiebeheer voor de provincie en 

haar verzelfstandigde entiteiten. Deze verhoogde licenties zijn vandaag de 

dag nog steeds aan de orde. 

3. Alle personeels-gerelateerde IT-contracten (en hun bijhorende budgetten) 

werden in de loop van de afgelopen 4 jaar overgedragen van DICT naar 

DMCO. In deze periode werd er door DMCO ook een apart 
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onderhoudscontract afgesloten voor de hardware die verbonden is aan het 

tijdregistratiesysteem. Gelet op de voorgestelde verlenging van het 

softwarepakket en bijhorende licenties, alsook gelet op de veroudering van 

een deel van de hardware, is een verlenging van dit onderhoudscontract 

aangewezen. 

 

Nu het departement MCO het volledige dossier m.b.t. GET nv in haar bezit heeft en 

een beter zicht heeft op hoe de samenwerking met GET nv verloopt en wat de 

noden zijn, wordt het ook wenselijk geacht om de opdrachten 1-3 op hetzelfde 

moment te behandelen. 

 

In het originele bestek werd de mogelijkheid opgenomen om de overheidsopdracht 

stilzwijgend te verlengen. Dergelijke verlenging is conform artikel 57, tweede lid 

van de overheidsopdrachtenwet.  

 

De huidige overheidsopdracht (1) en de uitbreidingen die in de lijn van deze 

opdracht lagen (2-3) zullen aldus stilzwijgend verlengd worden tot en met 

31 december 2026. 

 

Deze verlenging zal plaatsvinden onder dezelfde voorwaarden zoals afgesloten in 

het originele bestek. 

 

Deze verlenging zal jaarlijks ongeveer 75.000 EUR kosten wat over een termijn van 

4 jaar neerkomt op ongeveer 300.000 EUR. Deze kost is gebudgetteerd in het 

meerjarenplan van DLPA op de raming ARK 61300000/13/0112. 

 

Deze kost van 75.000 EUR is een geraamde jaarlijkse kost gebaseerd op de 

kostprijs van de opdrachten 1-3, inclusief de jaarlijkse kost voor de implementatie 

en modernisatie van tijdregistratieterminals die gedurende deze periode 

noodzakelijk zou blijken. 

 

XXX 

 

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

 
SDG 8 Eerlijk werk en economische groei. 

SDG-subdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 

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

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

gelijke waarde. 

 

4. Procedurele vormvereisten 
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Kennis wordt gegeven aan de provincieraad omtrent de stilzwijgende verlenging 

van de overheidsopdracht voor de tijdregistratie van de provinciale instellingen en 

bijhorende uitbreidingen van GET nv. 

 

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

 

5. Financiële aspecten 

 

De verlenging zal jaarlijks een kost dragen van 75.000 EUR met een totaalkost over 

de termijn van 4 jaar voor ongeveer 300.000 EUR. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel:  

Kennis wordt genomen van de stilzwijgende verlenging van de overheidsopdracht 

voor de tijdregistratie van de provinciale instellingen en bijhorende uitbreidingen 

van GET nv. 

 

 

VOORZITTER.- Dit is een kennisname. 
Zijn daar tussenkomsten over? Geen. 
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6. Interpellaties 

 

Nr. 6/1 van de agenda 

 

Interpellatie in verband boeken toe voor het PRUP van de Electrabelsite?, 

ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen). 

Interpellatie 

 

 

Op 8 april 2021 keurde de deputatie het voorontwerp van PRUP voor de Electrabel-

site. Een mijlpaal in de procedure van de opmaak van het PRUP. Een parcours dat 

sowieso hobbelig is. Al tijdens de vorige legislatuur is de provincie met de 

procedure voor de opmaak van een PRUP gestart. 

 

Het PRUP wil de mogelijkheid geven aan de eigenaar van de site om een 

woonontwikkeling te realiseren. Op dit moment heeft het gebied echter de 

bestemming van gemeenschapsvoorziening en industriegebied. 

 

Dit voorontwerp van PRUP deed in Schelle heel wat stof oplaaien. 

 

Het PRUP figureerde in een artikel in de Standaard: 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210827_97864434. 

De kritiek van buurtbewoners laat niets aan de verbeelding over: 

 

‘Met dit project geven we de laatste groene oever langs deze kant van de Schelde 

en de Rupel uit handen’, zegt Evert De Baere. De landschapsarchitect (Stramien) 

woont in de tuinwijk naast de site, waar vroeger werknemers van Electrabel werden 

gehuisvest. ‘Cardoen koopt goedkopere industriegrond, maar krijgt er deels 

bouwgrond voor in de plaats. Waarom worden ontwikkelaars op hun wenken 

bediend? De unieke Rupeloever van Niel tot Rumst viel al ten prooi aan 

bouwwoede. Voor vastgoedbedrijven zijn die rivierboorden de nieuwe goldrush. Zo 

krijgt straks ook de Scheldeoever het uitzicht van de Belgische kust.’ 

 

Of nog: 

 

‘De bouwwoede langs de Rupel en de Schelde is niet alleen landschappelijk en 

ecologisch rampzalig, ook sociaal is het een immorele evolutie’ zo zegt Joris Van 

Reusel Architect en docent architectuur KU Leuven. 

 

En wat denkt de PROCORO ervan? 

 

Op 3 mei 2021 geeft de PROCORO haar advies over het voorontwerp. 

 

De commissie heeft toch haar bedenkingen bij de motivatie van de voorgestelde 

bestemmingswijziging: 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210827_97864434
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‘Omzetten van zone voor bedrijven naar zone voor wonen uitgebreider motiveren 

De Procoro adviseert om het omzetten van zone voor bedrijven naar zone voor 

wonen uitgebreider te motiveren en na te gaan of toch niet garanties kunnen 

worden ingebouwd om economie en eventueel gemeenschapsvoorzieningen meer te 

verweven met wonen. Met betrekking tot de omzetting van een zone voor bedrijven 

wenst de Procoro ook de algemene visie te kennen met betrekking tot de 

ruimtelijke compensatie elders.’ 

 

En dan blijft het meer dan een jaar stil. 

 

Tot we vorige provincieraad een bijkomende studiekost dienen goed te keuren. Op 

mijn vraag in de commissie wat de stand van zaken is van het PRUP en of we geen 

kosten op het sterfhuis aan het maken zijn, krijg ik als antwoord dat de kosten al 

gemaakt zijn (sic) en dat er voor het PRUP nog wat onderzoeken lopen en adviezen 

bij administraties ingewonnen worden. 

 

Inmiddels gonst het van geruchten dat de provincie haar handen van het PRUP weg 

trekt. Dat kunnen we leren uit verklaringen van de burgemeester op de 

gemeenteraad van Schelle. Tegelijk gaan ook de geruchten dat investeerder 

Cardoen er zijn handen ook vanaf getrokken heeft. Revive zou de nieuwe 

ontwikkelaar zijn. 

 

Redenen genoeg dus voor ons om de deputatie te bevragen over hoe het nu juist 

zit. 

 

 klopt het dat de deputatie de procedure van het PRUP stil legt? hoe? 

wanneer? 

 welke boodschap heeft de deputatie aan de gemeente Schelle gegeven? 

hoe? 

 klopt het dat de gemeente Schelle dan maar de procedure van een RUP 

dient te doorlopen? 

 welke zijn de redenen hiervoor? 

 wat weet u van een verkoop tussen de huidige eigenaar en 

landschapsontwikkelaar Revive? 

 En over de centen en middelen die de provincie reeds in dit PRUP gestoken 

heeft. wat vindt u ervan dat niet minder dan 236.332,36 EUR geïnvesteerd 

is in studiewerk? kan dit studiewerk nog ergens toe dienen? voor wat? 

 ik lees op het intranet dat medewerkers van de provincie aan tijdsregistratie 

doen (primetime). Kan u me zeggen hoeveel VTE over de jaren heen is 

geregistreerd op het PRUP van de Electrabelsite? 

 is er bodemverontreiniging op het terrein aanwezig? heeft de provincie dit 

onderzocht? wat weet u van de brownfieldconvenant? 

 

 

VOORZITTER.- Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
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Mevrouw VAN DIENDEREN.- Goedemiddag, collega’s, deputatie, voorzitter, ondervoorzitter. 
De Electrabelsite, deze provincieraad niet vreemd, het is een dossier dat al sinds vorige 
legislatuur door deze provincie behartigd wordt. Toen is al een initiatief genomen om een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te starten voor die site. Dat was naar aanleiding ook 
van de verkoop van Electrabel aan een privéinvesteerder dat de nood zich aandiende om daar 
een PRUP rond uit te werken. 8 april 2021 dan ten slotte is er een voorontwerp van PRUP door 
de deputatie goedgekeurd. Dat is ook besproken in de PROCORO. Als waarnemer was ik daar 
ook aanwezig om eens te horen wat het debat in die PROCORO was over dat PRUP. En ik moet 
zeggen, ja, daar was toch een geanimeerd debat. Niet alleen in de PROCORO maar dus ook in de 
pers. Ik verwijs in mijn interpellatie naar een artikel in De Standaard, een vakantie-editie uit 
2021 bouwde daar een artikel over op stellende van, laat ons toch oppassen met onze oevers, 
onze prachtige rivieroevers, Rupel, Schelde, en laat ons daar toch alstublieft geen kustzone BIS 
van maken. Dus geen nieuwe Atlantic Wall met allemaal appartementen langs onze belangrijke 
ecologische waardevolle waterlopen maar laat ons die toch bewaren en koesteren. Daar waren 
een aantal interviews met lokale mensen die in de Tuinwijk bij de Electrabelsite wonen en nu 
dus pleiten voor het behoud van het industrieel erfgoed op die plek maar die wel heel erg gekant 
zijn tegen de woonontwikkeling die in dat PRUP voorzien was. Het PRUP heeft eigenlijk als 
bedoeling om de gewestplanbestemming die nu op dit moment industriegebied is en openbaar 
nutsvoorziening, om die te wijzigen naar wonen en groene open ruimte. Dus ik zeg het, daar was 
wel wat debat ook in de PROCORO over. Wat ik mij herinner van dat debat was dat vooral men 
vond dat het veel te weinig gemotiveerd was dat op die plek wonen een goede functie was. Want 
eigenlijk is die site wel goed via het water ontsloten maar helemaal niet via de weg. Het ligt ook 
excentrisch naast de dorpskern van Schelle dus vanuit die buurtgroepen is er ook heel wat vrees 
om extra mobiliteit te genereren door de woonontwikkeling daar. Dus daar was wel wat debat in 
de PROCORO, vooral omdat men te weinig motivatie vond ook ten aanzien van de omzetting 
van het industriegebied naar groen gebied. Dus dat was ook een vraag die in de PROCORO aan 
bod kwam. Dus zij hebben dat dan in hun verslag zo opgenomen, zeggende van, de PROCORO 
adviseert om het omzetten van zone voor bedrijven naar zone voor wonen uitgebreider te 
motiveren. En na te gaan of toch niet garanties kunnen worden ingebouwd om economie en 
eventueel gemeenschapsvoorzieningen meer te verweven met wonen. Met betrekking tot de 
omzetting van een zone voor bedrijven wenst de PROCORO ook een algemene visie te 
verkennen met betrekking tot de ruimtelijke compensatie elders. Dus naar de normen van de 
PROCORO een kritisch advies. 
 
Vorige raad stond hier dan een beslissing ook nog over de Electrabelsite op de agenda, dat was 
een meerkost voor studies die uitgevoerd zijn voor het open ruimte luik van dat PRUP. Ik heb 
toen in de commissie al gevraagd van, ja, zijn wij hier geen kosten op het sterfbed aan het doen? 
Wat is er eigenlijk nog mee aan de hand met dat PRUP? En dan kwam ook in Schelle de wiel, 
nee, hoe zeg je dat, de bal aan het rollen, ja, de bal aan het rollen. In de gemeenteraad is in 
antwoord op een interpellatie van onze collega’s van de Groenfractie van Schelle, heeft de 
burgemeester redelijk uitgebreid geantwoord over de laatste ontwikkelingen van de 
Electrabelsite. En hij maakte gewag van het gegeven dat de toenmalige investeerder, die dus in 
2016 de gronden had gekocht van Electrabel, dat die zich van die site wil ontdoen. Er zou een 
andere ontwikkelaar op gezet zijn op dit moment. Maar belangrijker ook voor dit debat hier in 
de provincieraad dat is dat de burgemeester stelde dat de provincie zou stoppen met dat PRUP. 
Dus dat het de boeken toe is voor dat PRUP van de Electrabelsite. En dat benieuwt ons 
natuurlijk wel als fractie en vandaar dat wij ook deze interpellatie hebben geagendeerd om daar 
duidelijkheid over te krijgen. Ik herhaal het nog eens, ik heb het vorige keer in de commissie al 
gevraagd van, ja, wat is dat, we hadden dat al van andere kanalen ook gehoord dat er een andere 
ontwikkelaar op zat, wat is de rol van de provincie nog in het kader van dat PRUP? Het is ook 
een beetje raar dat je na beslissingen van de deputatie in 2021 over het voorontwerp, vond ik 
ook niks in de notulen van de deputatie terug. Dus heel onduidelijk waar dit met dit PRUP 
naartoe gaat. 
 
Dus vandaar al deze vragen. De eerste vraag is, klopt het dat de deputatie de procedure van het 
PRUP stillegt? Hoe is dat gebeurd, wanneer is dat gebeurd? Welke boodschap heeft de deputatie 
of de administratie aan de gemeente Schelle gegeven en hoe, in welke context is dat gebeurd? En 
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klopt het dat de gemeente Schelle dan maar zelf een RUP of zoiets moet opmaken? Want laat het 
duidelijk zijn, de functie of de bestemming van gemeenschapsvoorziening laat op dit moment 
geen woonfunctie toe. Dus op die plek vinden wij dat toch een uitgelezen plek om net die 
gemeenschapsvoorziening daar wel toe te passen. We zitten in een energiecrisis, is dat al wel 
voldoende onderzocht geweest dat dat geen functie kan hebben in het kader van lokale 
energievoorziening? Dus wij zijn eigenlijk nooit fan geweest van dat PRUP maar heeft Schelle nu 
ineens begrepen dat zij het zelf maar moeten doen. De burgemeester denkt dan aan enorme 
bedragen in het kader van planschadevergoeding en dergelijke. Dus die is er blijkbaar niet te 
veel fan van. En dus, ja, wat zijn de redenen van stopzetting van dat PRUP als het dat geval zou 
zijn? Dan had ik dat ook graag geweten. En weet u misschien iets over die verkoop tussen de 
ontwikkelaars, de vroegere eigenaar, eventueel de nieuwe eigenaar? Ik heb in een eerdere 
schriftelijke vraag ook al eens opgevraagd welke kosten dat de provincie tot nu toe heeft 
gemaakt al voor alle RUP’s, voorbereidende studies en dergelijke? En voor de Electrabelsite is 
dat toch niet onaanzienlijk. Dat gaat over 236.332 EUR. Ik denk dat daar de kosten van de 
vorige raad nog niet bijgeteld zijn maar dat was enkele duizenden EURO’s, dat was niet zo’n 
groot verschil. Maar dat is toch een aanzienlijk bedrag dat geïnvesteerd is in de provincie om dat 
PRUP op te maken, als men er nu de stekker uittrekt. Ja, dat zijn dan toch wel kosten die we 
weggesmeten hebben. En dan had ik ook een vraag over hoeveel capaciteit, personeelscapaciteit 
is daarop al ingezet op de ontwikkeling van dat PRUP? Ik zie ook dat de provinciale 
medewerkers aan tijdsregistratie moeten doen dus ben ik ook benieuwd wat de capaciteitsinzet 
geweest is over de verschillende jaren heen? En ook lokaal is er wat onrust over 
bodemverontreiniging. Is dat misschien een reden geweest waarom dat de huidige eigenaar of 
vorige eigenaar zijn handen er wat van afgetrokken heeft? Dus kan daar meer helderheid over 
gegeven worden, was dat ook een reden om met dat PRUP te stoppen? Ik kijk alvast uit naar uw 
antwoorden. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Mijnheer de voorzitter, mevrouw de ondervoorzitter, 
griffier, collega’s, ik zal proberen zo beknopt mogelijk op uw vraag te antwoorden. Mevrouw Van 
Dienderen, de provincie is al een aantal jaren bezig, zoals u zelf hebt gezegd, met een onderzoek 
rond de Electrabelsite. We zijn in 2016 gestart met het in kaart brengen van de verschillende 
claims en randvoorwaarden van het gebied om dan in 2018 te starten met een ruimtelijk 
uitvoeringsplan. De Electrabelsite is een planningsinitiatief waar een groot aantal partners bij 
betrokken zijn en waar er intensief naar draagvlak is gezocht. Het groot aantal partners maakt 
het een complex planningsproces en u kent al die partners, dat gaat van ANB tot erfgoed, 
uiteraard de gemeente maar ook de dienst mobiliteit, ook uiteraard de provincie, de gemeenten. 
Niet alleen de gemeente Schelle, ook de gemeente Niel is daarbij betrokken. En dat maakt 
natuurlijk dat met al die partners aan tafel zitten, dat we daar een complex planningsproces 
hebben. Het is correct dat de gemeente Schelle op 9 november 2022 aan de deputatie de vraag 
heeft gesteld of we de planningsbevoegdheid aan hen kunnen delegeren? De gemeente Schelle 
heeft het gevraagd. Momenteel is de administratie die delegatievraag aan het bekijken. De 
deputatie wacht ook op het advies van hen en heeft hierover dus nog geen standpunt ingenomen 
of ook gereageerd naar de gemeente Schelle. Indien de gemeente functies wenst te realiseren op 
de Electrabelsite die niet conform zijn met de huidige gewestplanbestemmingen, dan is een 
ruimtelijk uitvoeringsplan nodig om die bestemming te wijzigen. Dat wisten wij al, de gemeente 
als zij delegatiebevoegdheid zal krijgen, zal ze dat ook moeten doen. De gemeente Schelle heeft 
een aantal planningsprocessen, bijvoorbeeld het gemeentelijk RUP Tolhuis, en stuuropdrachten 
lopen die overlappen met de Electrabelsite of er ook invloed op hebben. De gemeente dient dan 
ook die delegatie aan de deputatie aan te vragen daar deze site in het ruimtelijk structuurplan 
provincie Antwerpen aangeduid wordt als natuurverbindingsgebied en ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang. 
 
U vraagt mij, wat weet u van een verkoop tussen de huidige eigenaar en landschapsontwikkelaar 
Revive? We weten dat er onderhandelingen plaatsvonden over een verkoop maar wij zijn 
officieel niet op de hoogte gesteld van een verkoop dus dat weet ik officieel niet.  
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U verwijst naar de centen, de middelen die zijn geïnvesteerd in studiewerk. En kan dit 
studiewerk dan nog ergens toe dienen? Wel, mevrouw Van Dienderen, u weet goed genoeg dat 
in het kader van een PRUP maar ook in een RUP wordt altijd heel wat studiewerk gerealiseerd 
en dat is maar goed ook. PRUP’s zijn belangrijke processen met impact op mens en omgeving en 
daar moeten we dus heel wat studiewerk aan besteden. Dus ja, ook voor het PRUP Electrabelsite 
werden verkeerstellingen, geluidsmetingen, een passende beoordeling en dergelijke meer 
gemaakt. Dit zijn allemaal relevante onderzoeken die waardevolle informatie hebben opgeleverd 
en die ook relevant en waardevol zullen blijven in de verdere stap in dit dossier. Dit is dus niet 
weggegooid want die studies zijn er. En wie er ook ooit nog verder het RUP zal maken of verdere 
stappen ondernemen, die zal dit studiewerk kunnen gebruiken. Dus dit is geen weggesmeten 
geld. 
 
Dan over de controle van onze medewerkers en de tijdsregistratie. Ja, een tijdsregistratie, 
mevrouw Van Dienderen, is er natuurlijk om te zien van, wanneer kom je toe en wanneer ga je 
weg. Maar we gaan onze mensen niet bepaald laten tikken elke keer als ze aan een dossier 
beginnen. Dat zou u ook niet fijn vinden denk ik dat we dat zo gaan doen. Dus PrimeTime is 
inderdaad het tijdsregistratiesysteem, de digitale prikklok van de provincie Antwerpen. En elke 
medewerker registreert hier wanneer of hij, zij begint te werken, stopt met werken, vakantie 
neemt of afwezig is of op een dienstreis gaat enzovoorts, enzovoorts. En dat is natuurlijk 
informatie die gebruikt wordt voor de loonberekening. Maar aan welk project nu juist een 
medewerker werkt en voor hoelang wordt niet geregistreerd. Als u dat wil inbrengen dan zal u 
toch eens met de vakbonden moeten gaan praten. Als we er moeten gaan naast staan met als het 
ware een aparte prikklok ook van, je hebt zoveel gedaan, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet 
doen. En ik ben hier zeker geen voorstander van. We worden al genoeg gevolgd en gecontroleerd 
en ik geloof dat onze medewerkers in overleg met hun leidinggevende de juiste keuzes maken 
rond werkverdeling. Zij zijn volwassen genoeg om hun werk op een goede manier in te schatten 
hoeveel tijd zij eraan moeten besteden. De kwaliteit van het werk is op zich wel belangrijk. 
 
U verwijst naar de bodemverontreiniging op het terrein en het feit dat hier een 
brownfieldconvenant aanwezig is. Wel ja, op de Electrabelsite zijn er inderdaad een aantal 
verontreinigingen geweest en ook aanwezig nog. Deze werden al in de startnota van het PRUP 
Electrabelsite besproken onder de discipline bodem. In voorlopige versie van de PlanMER 
werden de verontreinigingen uitvoerig besproken. Zowel de startnota als de voorlopige 
PlanMER zijn gepubliceerd op de website van de provincie Antwerpen. Ik ga ervan uit dat u deze 
documenten voldoende gelezen heeft maar ik ga dat natuurlijk niet controleren. Een 
ontwikkelaar kan een aanvraag tot brownfieldconvenant aanvragen, maar aangezien er op de 
Electrabelsite een aantal verontreinigingen zijn is een aanvraag tot brownfieldconvenant een 
mogelijkheid, dat is een mogelijkheid. Op de website van VLAIO kunnen al de goedgekeurde 
brownfieldconvenanten geraadpleegd worden. Bij nazicht blijkt dat er op dit moment voor de 
Electrabelsite geen goedgekeurde brownfieldconvenant is. Ik denk dat ik daarmee op uw vragen 
een antwoord heb gegeven. Ik dank u. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel, gedeputeerde Lemmens. Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank u wel, mijnheer Lemmens, gedeputeerde. Ik blijf nog 
wat in het ongewisse omdat u mij aangeeft dat de gemeente Schelle aan de deputatie heeft 
gevraagd om delegatiebevoegdheid te krijgen voor de opmaak van dat RUP. Dat matcht niet 
helemaal met het verhaal dat wij hebben vernomen in de gemeente Schelle dat zegt, ja maar wij 
zijn wel vragende partij, dat de provincie, de deputatie dat proces van dat PRUP verder zet. 
Maar ze willen niet meer. Dus op dat aspect van de vraag heb ik dus geen duidelijk antwoord 
gekregen van, ja, wie heeft nu wat gezegd? Is het de gemeente die dat PRUP wil overnemen of is 
het de deputatie die van dat PRUP af wil? Ik had precies, op basis van die informatie die wij 
krijgen, dat laatste gedacht. En misschien, in het beluisteren nog van uw antwoord over de vraag 
van, wat doe je met al de al gerealiseerde studies? Licht u toch voorzichtig misschien al een tipje 
van de sluier op zeggende dan van, wie ooit met dit RUP zal verder willen gaan kan die studies 
hergebruiken. Dus als oplettende luisteraar denk ik dan van, aha, misschien zal het dan de 
provincie niet meer zijn die nog verder bouwt op die studies. Ik neem aan dat het antwoord is 
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wat dat je mij wou vertellen, dus dat daar geen toevoeging niet meer bij komt. Dus dan 
concludeer ik zeggende van, haha, we zullen het opvolgen en we zullen dan wel zien wat er 
verder gebeurt. Maar ik vind het toch een bizar verhaal en we gaan dat zeker verder opvolgen. 
En voor wat dat aspect van de tijdsregistratie betreft, tsja, dank u wel om me dan te 
verduidelijken. Ik wist dat niet dat PrimeTime op die manier gebruikt wordt door de provincie. 
In Vlaanderen zijn dan de regeltjes precies toch nog strenger want wij moeten dat wel. Wij 
moeten wel turven wanneer wij aan welk project werken. Het is misschien een vraag voor 
collega Van Olmen om daar eens in onze Raad van Bestuur van de VLM dan over te vragen. 
Maar op die manier doen wij aan tijdsregistratie binnen de VLM en dat geeft ons input om onze 
projecten het jaar nadien beter te kunnen plannen. Dus wij doen een jaarlijkse opmaak van een 
jaarplanning, capaciteitsplanning en daarvoor gebruiken wij die tijdsregistratiegegevens. Dus 
mijn excuses als ik dat fout had geïnterpreteerd waarvoor dat de tijdsregistratie hier gebruikt 
wordt. Het is binnen de context die ik ken op een andere manier gebruikt wordt. Dus ik ben 
zeker niet fan van een controlerend vingertje dat naast iedere medewerker staat maar op die 
manier wordt het bij ons toegepast. Dit ter verduidelijking. Maar bedankt voor het antwoord en 
ik ben er zeker van dat dit nog vervolgd wordt. 
 
VOORZITTER.- Dank u wel. Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ja, mevrouw Van Dienderen, wij vertrouwen onze mensen, 
dus dat is een eerste kort antwoord. Dus wij moeten er niet met de chronometer gaan naast 
staan. Ten tweede, ja, u doet nu wel heel eigenaardig rond het feit dat wij zeggen dat die 
middelen en die onderzoeken en die studies die er gedaan zijn nooit verloren zijn. Maar ik kan 
me van de vaststelling uitgaan, mevrouw Van Dienderen, dat wij een schrijven hebben gekregen 
van de gemeente Schelle en dat zij een delegatiebevoegdheid vragen. Dus dan moet ik u toch ook 
wel zeggen dat die studies die gebeurd zijn, dat die nog altijd in een ander, op een ander 
moment nog kunnen gebruikt worden. Als een gemeente ons een delegatiebevoegdheid vraagt, 
ja, dan bekijken wij dat en dat is wat er momenteel gebeurt. En u deed zo precies of al dat 
studiewerk dat is weggegooid geld. Nee, daar heb ik u duidelijk over gemaakt dat dat niet zo is. 
Maar dat die studies er zijn en dat die nog in verdere tracés kunnen gebruikt worden. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Mijnheer Vandendriessche heeft het woord. 
 
De heer VANDENDRIESSCHE.- Ja, de provincie was natuurlijk ook betrokken omdat de 
gemeente Niel betrokken was, zoals u zelf zegt. Verdwijnt de gemeente Niel dan nu uit het 
dossier? Want dat was juist de provinciale insteek ook voor een stuk denk ik dat er meerdere 
gemeenten bovenlokaal, intergemeentelijk betrokken? 
 
VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- De gemeente Niel zat in dit traject zijdelings bij dus het is 
het gebied ligt voor het grootste gedeelte en ik denk bijna voor 100 procent op het grondgebied 
van Schelle. Niel was enkel ook betrokken als naburige gemeente, net zoals wij ook advies 
hadden gevraagd aan de gemeente Hemiksem. En dat heeft alles te maken met die 
natuurverbinding die door het ganse gebied van de Electrabelsite loopt. En men heeft ook altijd 
gedacht om naar het station van Niel ergens een verbinding te maken zowel voor fietsers maar 
ook misschien de oude spoorbedding of zo te kunnen gebruiken. Dus op dat vlak zit Niel mee 
betrokken maar we hadden bijvoorbeeld ook de gemeente Hemiksem, één van de partijen die 
mee advies gaf in het ganse planningsproces. 
 
VOORZITTER.- Dank je wel. Mevrouw Van Dienderen heeft het woord. 
 
Mevrouw VAN DIENDEREN.- Ja, dank je wel voor alle info. Misschien nog een bijkomende 
vraag, dat antwoord dat de deputatie dan moet geven op dat schrijven van de gemeente Schelle, 
hangt daar een termijn aan vast of kan u inzicht geven over welke termijn dat u zich gaat buigen 
over die vraag? 
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VOORZITTER.- Gedeputeerde Lemmens heeft het woord. 
 
De heer LEMMENS, gedeputeerde.- Ik heb juist gezegd, wij wachten nu het advies van onze 
diensten af dus wij zullen daar dit jaar nog een antwoord op kunnen geven ja. Maar dat zullen 
we dan binnen de deputatie natuurlijk bespreken. 
 
VOORZITTER.- Als er geen andere vragen zijn, dan zijn we aan het einde van de openbare 
zitting. 
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7. BESLOTEN VERGADERING 

 

Nr. 7/1 van de agenda 

 

Bemiddelingsakkoord en dadingsovereenkomst. Goedkeuring. 

Verslag van de deputatie 

 

Men gaat over tot de geheime stemming. 32 leden nemen eraan deel. Er zijn 28 

stemmen ja, bij 4 onthoudingen.  
 

 

De vergadering wordt gesloten om 15.17 uur. 

 


