2019-11-14
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-11-14 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, leden; Liliane
Vansummeren, provinciegriffier wd.
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
besloten tot
het aanstellen van een advocaat om de belangen van de provincie Limburg te behartigen inzake Kunstencentrum Z33

besloten tot
het indienen bij de deputatie van de provincie Limburg, administratief rechtscollege bevoegd voor bezwaren inzake
wateringbelastingen, van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de belasting ten behoeve van de Watering De
Herk
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van de aanvraag tot vrijstelling van onroerende voorheffing m.b.t. een
perceel gelegen te Diepenbeek
kennisgenomen van
het arrest van 15 oktober 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 12 april 2018 van de deputatie tot weigering van een stedenbouwkundige vergunning voor het
plaatsen van publiciteit op een perceel gelegen te Genk wordt verworpen
kennisgenomen van
het arrest van 22 oktober 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij inzake het beroep tot
nietigverklaring tegen het besluit van 26 juli 2018 van de deputatie waarbij een stedenbouwkundige vergunning werd
geweigerd voor de regularisatie van 16 ondergrondse en 19 bovengrondse parkeerplaatsen op percelen gelegen te
Houthalen-Helchteren de afstand van geding wordt vastgesteld

kennisgenomen van
het arrest van 22 oktober 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij inzake het beroep tegen het
besluit van 19 december 2018 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het
regulariseren van uitgevoerde, niet vergunde wijzigingen met betrekking tot de bouwdiepte, de inrichting van de
voortuin- en achtertuinstrook en de zijtuinstroken en het verharden van het terrein op een perceel gelegen te Riemst
de afstand van geding wordt vastgesteld
kennisgenomen van
het arrest van 22 oktober 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 14 juni 2018 van
de deputatie waarbij een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het aanleggen van een
parking op een perceel gelegen te Bree wordt vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 22 oktober 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 22 november
2017 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het
regulariseren van een biovergistingsinstallatie te Peer wordt vernietigd
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 4 juli 2019 van de deputatie houdende de weigering van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en een vrijstaande garage te Alken
DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie
besloten tot
de vastlegging van een krediet betreffende de onkosten tijdens de netwerkreis naar China

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'Beeldbepalende Bakens in het landschap' te Riemst in het kader van de plenaire vergadering
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het gebruik van de aanbiedingen via het e-voorkooploket in uitvoering van het PRUP
'Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen - deelplan 7 : gemengd regionaal bedrijventerrein Nieuwe Bunders'
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Begeleiding van de communicatie van het Strategisch Project
'Kolenspoor, ruggengraat van een multiproductief netwerk"

besloten tot
de goedkeuring van wijziging 2 van de opdracht 'Opstellen van een plan-milieueffectenrapport (incl. MOBER) en een
PRUP ‘Kleinhandelszone Ringlaan te Sint-Truiden’'
besloten tot
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de goedkeuring van wijziging 1 van de opdracht 'Het organiseren van een infomarkt met persmoment voor het
masterplan “Signaalgebied en de campus Diepenbeek”'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de definitieve vaststelling van de subsidie voor het project 'Begeleiding en ondersteuning van collectieve
renovatieprojecten en een sociaal spoor voor de campagne 'Limburg isoleert' in 2018-2019 en de uitbetaling van het
saldo
besloten tot
de definitieve vaststelling van de subsidie voor het aankopen van natuurterreinen 2018 en de uitbetaling van het
saldo
besloten tot
het sluiten van de overeenkomst voor de deelname aan het Europees project 'SURE2050' tussen het Consortium en
de deelnemende Limburgse gemeenten

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed
besloten tot
het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van een
aperitiefconcert op zondag 8 december 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
de aanstelling van provinciale toezichthouders milieuhandhaving

besloten tot
de goedkeuring van de definitieve belofte van subsidie voor het project 'ruimte voor Water: Galgendriesbeek' i.h.k.v.
het provinciaal reglement betreffende subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens
besloten tot
de goedkeuring van de definitieve belofte van subsidie voor het project 'ruimte voor Water: Mugeletbeek' i.h.k.v. het
provinciaal reglement betreffende subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens
besloten tot
het verlenen van de machtiging voor het kruisen van de Golmeerzouwbeek (nr. 161, cat. 2) voor het uitbreiden van
nutsleidingen

besloten tot
de aanvaarding van de definitieve oplevering en de eindafrekening van de opdracht 'inrichtingswerken aan de
Kasteelbeek nr. 477 t.h.v. de Kloosterstraat in Heers'
besloten tot
het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor de opdracht 'Dilsen-Stokkem - Oplossen van een
vismigratieknelpunt op de Vrietselbeek nr. 56 - 2de cat. aan de Stokkemerbaan-Watermolenstraat te Stokkem'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
het betalen van de bossencompensatie in het kader van de omgevingsvergunning voor de aanleg van de fietsbrug
Godsheide Hasselt (EFRO-project)

kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het goedkeuren van het advies van de provincie Limburg over het eerste ontwerp
van kernnet en aanvullend net van De Lijn i.h.k.v. de vervoerregioraad Limburg
kennisgenomen van
het beroep tegen de beslissing van de deputatie d.d. 3 oktober 2019 houdende de afschaffing van (delen van)
buurtwegen 4,23,64,170 en 184 en van een deel van voetweg 213 in de Atlas van de Buurtwegen van Paal
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 28 september 2019 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de
beslissing van de deputatie d.d. 29 augustus 2019 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het
project 'verandering van een inrichting voor de vervaardiging en opslag van prefab- en betonelementen door
wijziging, uitbreiding en toevoeging'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van
kokosproducten
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van 1 windturbine te Pelt
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'verbouwen en veranderen van het bestaande
benzinestation met shop’
besloten tot
het geven van een deels gunstig gevolg aan het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden met betrekking tot
de lozingsparameter voor kobalt
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besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een
veevoederfabriek
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een portiersloge (1) en de
regularisatie van een industrieloods (2)

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een appartementsgebouw met
handelsruimte (fase 1) + slopen van 2 woningen, gelegen te Tessenderlo
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 3 loten met aanleg
wegenis, te Pelt
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het oprichten van een eengezinswoning in een open
bebouwing met bovengrondse en ondergrondse garage en het uitvoeren van terreinaanlegwerken

besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen van bestemming van wonen naar horeca en
het uitbreiden van de woning
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand oktober 2019

kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
besloten tot
het onontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting gezinnen - aanslagjaar
2019
besloten tot
het onontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting gezinnen - aanslagjaar
2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
het verslag van de conferentie ICE en Collecties in Tilburg van 10 tot en met 11 oktober 2019

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
kennisgenomen van
het verslag betreffende de 'Audit keuken en personeelsrestaurant'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de ondertekening van het toestemmingsformulier tot de deelname aan de 'Gyproc
Trophy International' te Athene

kennisgenomen van
de opzeg van de huurovereenkomst van garage 10 met als einddatum 31 december 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de vastlegging van een bijkomend krediet voor de opdracht 'Raamovereenkomst - brandblusmiddelen'

DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken
besloten tot
de uitbetaling van het saldo van de tussenkomst van de provincie in het werkingstekort van de gewone dienst voor
het dienstjaar 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het uitbetalen van de tweede subsidieschijf voor de realisatie van het project 'De Wereld van Bruegel'
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'plaatsen van airco' i.h.k.v. het reglement betreffende het
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verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst
besloten tot
het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van het voorschot voor het project 'Marketing &
Communicatie' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van
kleinschalige logies in Limburg
besloten tot
het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Marketing &
Communicatie' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van
kleinschalige logies in Limburg
besloten tot
het goedkeuren van de termijnverlenging en de voorlopige oplevering en eindafrekening van de opdracht 'aanschaf
vaste en mobiele fietstellers op het toeristisch fietsroutenetwerk'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie 2019 i.h.k.v. het provinciaal reglement ter ondersteuning van
verenigingen actief in promotie en/of de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en tuinbouw
besloten tot
het onontvankelijk verklaren van een subsidieaanvraag ingediend i.h.k.v. het provinciaal reglement ter ondersteuning
van verenigingen actief in promotie en/of de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en tuinbouw

besloten tot
het onontvankelijk verklaren van een werkingssubsidie 2019 i.h.k.v. het provinciaal reglement ter ondersteuning van
verenigingen actief in promotie en/of de verspreiding van nieuwe landbouwmethoden in de land- en tuinbouw
besloten tot
de goedkeuring van wijziging 1 van de opdracht 'Ontwikkeling digitaal promotieplatform, grafische werken,
contentcreatie en promotie project Proef Limburg'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar

besloten tot
de aanstelling als leraar en leraar niet-confessionele zedenleer
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar/leraar NCZ/opvoeder/administratief medewerker

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als opvoeder/leraar/godsdienstleraar/leraar niet-confessionele zedenleer
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als opvoeder/leraar/godsdienstleraar/leraar niet-confessionele zedenleer
besloten tot
de vacantverklaring van de betrekkingen in wervingsambten voor vaste benoeming op 1 januari 2020
besloten tot
de vacantverklaring van de betrekkingen in wervingsambten voor vaste benoeming op 1 januari 2020

besloten tot
de vacantverklaring van de betrekkingen in wervingsambten voor vaste benoeming op 1 januari 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
het sluiten van een opdrachtovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst en een engagementsverklaring voor
het uitvoeren van de trajecten ‘studie- en arbeidskeuze' en 'Leerrecht (ABC) en kansenbevordering'

besloten tot
de gunning van de opdracht 'de organisatie van een reis naar Zeeland'
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
besloten tot
de aanstelling van docenten 2019 voor de school geneeskundige hulp
besloten tot
de aanstelling van een vakwerkgroep coördinator ‘inwendige aandoeningen’ voor de school geneeskundige hulp
2019
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De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:00 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

