2020-03-12
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-03-12 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Inge Moors, voorzitter wd.; Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Liliane Vansummeren,
provinciegriffier wd.
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
het arrest van 11 februari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de vordering tot schorsing
ingediend tegen het besluit van 8 augustus 2019 van de deputatie tot toekenning van een omgevingsvergunning
voor het slopen van een gebouw en het oprichten van een appartementsgebouw met 12 wooneenheden te Genk
wordt verworpen

kennisgenomen van
het arrest van 4 februari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 27 juli 2018 van de deputatie tot toekenning van een voorwaardelijke vergunning voor het
verkavelen van een perceel in twee loten voor halfopen bebouwing gelegen te Ham wordt verworpen
kennisgenomen van
het arrest van 18 februari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 28 februari 2019 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning werd geweigerd voor het
regulariseren van een opslaghal, een complementaire verkoopsruimte met opslag, een overkapping t.b.v een
pompinstallatie en een zuil op een perceel gelegen te Lanaken wordt verworpen
kennisgenomen van
het arrest van 18 februari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij inzake het beroep tot
nietigverklaring tegen de stilzwijgende afwijzing van het administratief beroep tegen de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen van de gemeente Lanaken van 30 augustus 2018 waarbij de omgevingsvergunning
werd geweigerd voor het regulariseren van een opslaghal, een complementaire verkoopsruimte met opslag, een
overkapping t.b.v een pompinstallatie en een zuil op een perceel gelegen te Lanaken de afstand van geding wordt
vastgesteld
kennisgenomen van
het arrest van 18 februari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 5 juli 2018 van de deputatie waarbij een stedenbouwkundige vergunning geweigerd werd voor
de afbraak van een berging, veranda, en aanbouw, alsook voor het verfraaien en uitbreiden van een woning met
achterbouw en luifel op een perceel gelegen te Tongeren wordt verworpen
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 24 oktober 2019 van de deputatie waarbij een
omgevingsvergunning werd geweigerd voor het regulariseren van afbraak- en verbouwingswerken en de verdere
afwerkings- en verbouwingswerken aan een bestaande hoeve te Pelt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
de uitbetaling van de 2de schijf en het saldo van de subsidie voor het project 'Heraanleg Vrijthof te Eisden dorp' in
het kader van het 'Subsidiereglement in functie van de realisatie van strategische onderdelen van een
gebiedsprogramma of van projecten binnen de kleinstedelijke gebieden'
besloten tot
het niet inwilligen van het verzoek om de ingehouden subsidie 2018-2019 alsnog uit te keren, zoals door de
deputatie beslist werd op 16 oktober 2019 i.h.k.v. het provinciaal subsidiereglement voor projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid
kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Parkeerplaatsen bij gebouwen aanpassing en uitbreiding' te Leopoldsburg
kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Delhaize & deelplan AC5' te
Riemst
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(GRUP) 'Herziening RUP Centrum - Aldi' te Oudsbergen

kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(GRUP) - 'Herziening RUP Centrum - Woonzorgzone' te Oudsbergen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het verlenen van een positief advies voor de wijziging van het reglement van inwendige orde van de Watering het
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Schulensbroek
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie, uitgebracht in zitting van 24 februari 2020, inzake
de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van een bestaand
bedrijfsgebouw en de verbouwing en herindeling van een bestaand bedrijfsgebouw te Lummen
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van werkwijze inzake de kosten in het kader van de bijstellingsprocedure op initiatief
van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen door uitbreiding van een vergunde inrichting voor de
productie van bierblikken
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de vroegtijdige hernieuwing en verandering van een
scheikundige inrichting voor de productie van polypropyleen en compounds

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen, door uitbreiding met een breek- en zeefinstallatie,
van een vergunde baksteenfabriek
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een inrichting voor
opslag van diverse goederen
besloten tot
het nemen van een erratum aan het besluit van 19 februari 2020 waarbij een vergunning werd verleend voor het
veranderen van een bevoorradingsstation voor motorvoertuigen

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden met een grondwaterwinning
besloten tot
de weigering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een chalet, gelegen te Lommel
besloten tot
het volledig en ontvankelijk verklaren van het beroep tegen een omgevingsvergunning voor het project 'Bouwen van
een woongeheel', na vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinmuur tussen het hoofdvolume en de linker
perceelsgrens, alsook tussen het hoofdvolume en de tuinberging en het voorwaardelijk verlenen van een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met tuinberging
besloten tot
het verlenen van een gedeeltelijke omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning, gelegen te Pelt
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 appartementen en carport constructie
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'nieuwbouwappartementen - Fase 1 Residentie Coupé' gelegen te Diepenbeek
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu
kennisgenomen van
en goedgekeurd het opvragen van niet verplichte adviezen m.b.t. de omgevingsvergunning
kennisgenomen van
de brief d.d. 30 januari 2020 vanwege de Vlaamse Overheid tot intrekking van het beroep van de aanvrager zoals
ingediend tegen de beslissing van de deputatie d.d. 16 maart 2011, inhoudende een weigering van de
milieuvergunning voor het exploiteren van een varkenshouderij, naar aanleiding van de tussenkomst van het arrest
van de Raad van State d.d. 19 december 2019 waarbij het MB d.d. 1 juli 2016 inhoudende een gegrondverklaring
van het beroep van de aanvrager, werd vernietigd.
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep door de exploitant ingesteld tegen het besluit van het college van burgemeester en
schepenen van Bilzen d.d. 2015-10-05 waarbij een milieuvergunning werd geweigerd voor het exploiteren van 1
windturbine te Bilzen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
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de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand februari 2020
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de salariskost van twee gedetacheerde personeelsleden

besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de salariskost van een gedetacheerd personeelslid
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de salariskost van een gedetacheerd personeelslid
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de tussenkomst van het woon-werkverkeer 2020 (openbaar
vervoer) van het personeel
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de salariskost van een gedetacheerd personeelslid
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het inschakelen van productieleiders tijdens Theater op de Markt en het voorstel tot
de aanstelling van een contractueel deskundige productieleider van 1 juli tot en met 10 augustus 2020

kennisgenomen van
het voorstel tot de aanstelling van een beambte voor de duur van het ziekteverlof van een personeelslid - gelet op
'corona' is momenteel geen aanstelling nodig
besloten tot
de erkenning van het ongeval van 27 juni 2019 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende invaliditeit

kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het inschakelen van 30 jobstudenten tijdens Theater op de Markt 2020
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 april 2021
kennisgenomen van
de indexering van de salarissen vanaf april 2020 als gevolg van de overschrijding van de spilindex eind februari 2020

kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de heropstart van de procedure tot de invulling van de contractuele functie
deskundige instructeur brandweerschool
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve deskundige criminaliteitspreventie tot en met 15 december 2020
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve deskundige erediensten en niet-confessionele gemeenschappen tot
en met 12 januari 2021
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve deskundige C-TAKT tot en met 19 december 2020
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve deskundige groendienst tot en met 16 oktober 2020

besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve deskundige tekenaar tot en met 21 september 2020
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve deskundige onderhoud gebouwen tot en met 9 mei 2020
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de nieuwe organisatiestructuur voor PLOT overeenkomstig het voorgelegde voorstel
en besloten tot de opstart van een procedure tot de invulling van de contractuele functie afdelingschef coördinator
Ondersteunende Diensten
kennisgenomen van
het voorstel tot de deelname aan het ISB-congres in Antwerpen op 25 en 26 maart 2020 - waarschijnlijk afgelast
door coronacrisis

kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst
kennisgenomen van
de stand van zaken betreffende het sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen 2020
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot kosteloze annulering van de schoolreizen van de campus Diepenbeek en de
Kunsthumaniora Hasselt naar Italië
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot uitstel met één week van de beslissing inzake het eventueel laten plaatsvinden van
de schoolreizen naar Catalonië en Oostenrijk van de campussen Diepenbeek, PSS Voeren, Kunsthumaniora Hasselt
en Provil en besloten tot de ten laste neming door de provincie van de eventuele annulatiekosten
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het ter beschikking stellen van de Boudewijnzaal en Raadzaal voor infoavonden
voor ouders van leerlingen van het 6de leerjaar - regio Hasselt op 28/01/2021, 02/02/2021, 04/02/2021, 09/02/2021
en 11/02/2021
besloten tot
het vastleggen van de kredieten voor de betaling van de leasekosten van het wagenpark 2020
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de betaling van de frankeerkosten postkamer 2020
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de betaling van de facturen betreffende de tankkaarten 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de goedkeuring van de voorlopige oplevering van de opdracht 'Genk - Campus Politieterrein 080 - Multifunctionele
oefenhal PLOT Deel 5 Verlichting: installeren en onderhouden van verlichting op basis van leasing voor 15 jaar met
aankoopoptie'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT
besloten tot
de verlenging van de overeenkomst 'huur van 3P licenties (projectbeheer overheidsopdrachten en interne controle)'
voor de periode van 2 april 2020 tot en met 2 oktober 2020
besloten tot
de gunning van de opdracht 'definitieve implementatie vaste telefonie' - via de raamovereenkomst 'Vaste Telefonie' voorzieningen voor Provinciehuis en Provinciale instellingen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de stopzetting van de opdracht 'Deelname provincie Limburg: Green Deal Circulair aankopen'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
kennisgenomen van
en goedgekeurd de deelname aan de 4e editie van de Beleefweek 2020 i.h.k.v. de Inter-Limburgse samenwerking
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo in het kader van het reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch
fietsroutenetwerk voor het project 'Herinrichting kruispunt Winterstraat-Schuurhoven'

besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo in het kader van het reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch
fietsroutenetwerk voor het project 'Bestrijkingswerken op het FRNW tracé op de Scheepvaartstraat e.a.'
besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot 10 mei 2020 van 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 uitbetalen van het subsidiesaldo 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
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Voeren van promotie voor de provincie Limburg n.a.v. het evenement 'JCI Award
Limburgse Jonge Ondernemer 2020'' via het sluiten van een overeenkomst

DIRECTIE / AFDELING: PLOT
kennisgenomen van
het inspectieverslag van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid,
Brandweerinspectie Kenniscentrum (KCCE)
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Creatie van de productie 'Shapereader/Tangible Natives'' via het sluiten van een
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overeenkomst in het kader van de werking C-TAKT 2020
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Creatie van de productie 'We Agree to Disagree''' via het sluiten van een overeenkomst
in het kader van de werking Theater op de Markt 2020
besloten tot
de goedkeuring van de wijziging 1.1 van de opdracht 'Levering en plaatsing van een automatisch toegangssysteem
gekoppeld aan een betaalautomaat voor de G-fitnesszaal aan de sporthal van het Provinciaal Domein Dommelhof'
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 13:15 uur.
De provinciegriffier wd.,

De voorzitter wd.,

Liliane Vansummeren

Inge Moors

