2020-10-01
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-10-01 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden;
Wim Schoepen, provinciegriffier
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
het financieel verslag van de tombola

besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2019 in het kohier van de Watering Het Grootbroek
besloten tot
het gedeeltelijk aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2019 in het kohier van de Watering
Sint-Truiden

kennisgenomen van
de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst van 8 september 2020 tot inwilliging van het bezwaarschrift tegen het
aanslagbiljet in de onroerende voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen in de Vallei van de Grote Nete te HechtelEksel
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'intergemeentelijk samenwerkingsverband
Cipal DV - uittreding door de provincie Limburg - uittredingsovereenkomst' voor de provincieraadszitting van 21
oktober 2020
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2020 m.b.t. een perceel gelegen te Tongeren
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2020 m.b.t. een perceel gelegen te Bilzen

besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 16 januari 2020 van de deputatie waarbij een
omgevingsvergunning werd toegekend voor het bouwen en exploiteren van een verkoopcentrum voor
landbouwproducten (Aveve) op percelen gelegen te Bree
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
de uitbetaling van het saldo van de subsidie voor het project 'RUP Op 't Reeck III' te Riemst in het kader van het
'SALK - subsidiereglement betreffende de ruimtelijke planning van lokale bedrijventerreinen'
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Ontwerp PRUP 'Opmaak van
milieueffectbeoordeling en PRUP volgens het geïntegreerd planningsproces voor het bedrijf grondwerken R. Beuten
te Dilsen-Stokkem'' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020
kennisgenomen van
en akkoord verleend tot de organisatie van de publieke raadpleging van het PRUP RWZI Kinrooi: uitbreiding en
aanpassing

kennisgenomen van
de proces- en startnota van het PRUP RWZI Kinrooi: uitbreiding en aanpassing
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Voorgestelde wijziging van de
samenstelling van de Procoro' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Begeleiding en ondersteuning in proces Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)'

besloten tot
de goedkeuring van wijziging 2 en de aanvaarding van de enige oplevering van de opdracht 'Opmaak van
milieueffectbeoordeling en PRUP volgens het geïntegreerd planningsproces voor de regionale bedrijven Scania en
Weltjens te Opglabbeek'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de definitieve toekenning van de nominatim subsidie voor het project 'Kempen~Broek als UNESCO Mens en
Biosfeer gebied'
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besloten tot
de uitbetaling van het saldo 2019-2020 van de nominatim subsidie voor het verder uitbouwen van het provinciaal
steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
goedgekeurd
het voorstel tot de ondertekening van het Consortium Agreement van het Europese project C-REAL

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor de aanleg van
riolering op het grondgebied van de gemeente Nieuwerkerken
besloten tot
het ontnemen en bepalen van de rangschikking van de Wilderbeek, nr. 124, 2de categorie gelegen te Bilzen

besloten tot
de gunning van de opdracht 'Ecohydrologische studie van de Roosterbeekvallei'
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor Watering de Vreenebeek betreffende het beheer van onbevaarbare waterlopen
van 2de categorie voor het dienstjaar 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de mini-competitie voor de opdracht 'Leveren en plaatsen
van permanente fietstelinstallaties met display aangevuld door mobiele fietstellers langs fietssnelwegen provincie
Limburg' (als deelopdracht binnen de raamovereenkomst 'Provinciale Fietsbarometer: opdrachtencentrale voor het
leveren en plaatsen van permanente fietstellers en uitvoeren van verkeersonderzoek' van de provincie Antwerpen)
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijk gunstig advies voor de vaststelling van de rooilijn van de nieuwe wegenis Achter
de Kerk in Kwaadmechelen, Ham.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2020-08-12 houdende de opheffing van het besluit van de deputatie d.d. 2019/10/16
waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor de bouw en exploitatie van 2 windturbines omdat de
exploitant de aanvraag heeft ingetrokken en het zonder voorwerp verklaren van de beroepen van derden
kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2020-08-11 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2019-08-08
waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het bouwen en exploiteren van één windturbine

kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2020-09-09 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-03-26
waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het project 'veranderen, door uitbreiding met een LPGinstallatie van een bevoorradingsstation voor motorvoertuigen'
kennisgenomen van
het unaniem ongunstig advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie inzake de
omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een site voor grootschalige kleinhandelsactiviteiten te Bilzen
kennisgenomen van
de intrekking van de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in
eerste administratieve aanleg voor het project 'bouwen van een sanitaire blok', gelegen te Beringen

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van
posterhouders en straat- en perronmeubilair
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een gemengd
veeteeltbedrijf
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'opsplitsing omgevingsvergunning IIOA'
besloten tot
het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een landbouwbedrijf door stopzetting
rundveegedeelte en bouwen loods

besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de vergunde inrichting met o.a. een nieuwe laklijn
en nieuw opslagmagazijn
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'verandering van de inrichting voor de bereiding van
voedingsstoffen'
besloten tot
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het nemen van een erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 2020-07-09 waarbij een omgevingsvergunning
werd overgedragen voor de exploitatie van een gemengde veeteeltinrichting
besloten tot
het nemen van een erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 17 juni 2020 waarbij de omgevingsvergunning werd
verleend voor het bouwen en exploiteren van de RWZI Gingelom-Muizen

besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een inrichting
actief in de ontwikkeling en fabricage van diverse producten en systeemoplossingen voor de betonindustrie en
renovatie
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor het reinigen van tank- en
bulkwagens en de cleaning van verplaatsbare recipiënten.
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project: het bouwen van 3 open loodsen voor opslag te
Houthalen-Helchteren;
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘Weegbrug centrale werkplaatsen’ te
Hasselt

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en verandering betonfabriek'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en verandering door uitbreiding en
wijziging van de inrichting voor het aannemen en uitvoeren van grondwerken'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'verandering veeteeltbedrijf (varkens en runderen)'

kennisgenomen van
en akkoord verleend met de vraag om termijnverlenging inzake het beroep tegen de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen d.d. 26 mei 2020 waarbij een omgevingsvergunning onder voorwaarden werd verleend
voor het kappen van 18 halfstam kersenbomen en 1 notenboom
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning d.d. 2 juli 2020 voor het verbouwen van
een eengezinswoning
besloten tot
het zonder voorwerp verklaren van het derdenberoep zoals ingesteld tegen de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen van Hoeselt waarbij een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur werd verleend
inzake de (nieuwe) exploitatie van een grondwaterwinning voor huishoudelijk gebruik
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het regulariseren en wijzigen van de functie van een
bedrijfswoning met stal en veranderen van een klasse 2-inrichting te Peer

besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het regulariseren van paardenstallen,
toegangspoort, klinkerverharding, mestkuil en vrijstaande houten stal voor stro & hooi-opslag en de nieuwbouw van
een rijhal gelegen te As
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van 84 wooneenheden, 14
studentenkamers, commerciële functies en een ondergrondse parkeergarage voor 141 voertuigen na de afbraak van
de bestaande bebouwing en het exploiteren van gebouwgebonden voorzieningen, volgens de bestreden
omgevingsvergunning gelegen te Hasselt
besloten tot
de weigering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een grootwarenhuis met aanleg van bijhorende
parking met groenaanleg en plaatsing van een middenspanningscabine na afbraak van de bestaande bebouwing, te
Sint-Truiden
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het afbreken van een handelswoning en het
bouwen van een handelspand met drie bovenliggende appartementen, te Leopoldsburg

besloten tot
de weigering van een omgevingsvergunning voor het slopen van een woning en het bouwen van 4 appartementen en
6 losstaande garages, te Diepenbeek
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande constructies en het verkavelen in 6
loten voor halfopen bebouwing gelegen te Herk-de-Stad
besloten tot
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het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: ‘bouwen van een eengezinswoning en
kappen van een loofboom’ te Zonhoven
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van paardenstallen en gastenverblijf van een klasse 2inrichting te Peer

besloten tot
de weigering van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning tot tweewoonst te Hasselt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot:
- de aanstelling als afdelingschef-kabinetsmedewerkster
- de wijziging van de arbeidsovereenkomst naar de graad van hoofddeskundige met een 80%-opdracht
besloten tot
de uitbreiding van de prestaties met 2/5° voor de duur van het bevallingsverlof van een personeelslid

besloten tot
de contractuele aanstelling van een bestuurssecretaris fietsmanager vanaf 19 oktober 2020 (princiepsbeslissing d.d.
9 juli 2020)
besloten tot
de verlenging van de statutaire aanstelling als assistent-autovoerder met ingang van 1 oktober 2020 voor de duur
van 3 maanden en kennisgenomen van het voorstel tot de verlenging van de huisbewaardersovereenkomst met
ingang van 1 oktober 2020 voor de duur van 3 maanden
besloten tot
de beëindiging in onderling overleg van de arbeidsovereenkomst van 10u/week met ingang van 1 september 2020 en
kennisgenomen van en akkoord verleend met het voorstel tot de uitbreiding met 10u/week van de
arbeidsovereenkomst vanaf 1 september 2020
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om haar pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 september 2021

kennisgenomen van
de resultaten van de selectieprocedure directeur Real Estate en besloten tot de vaststelling van de statutaire
wervingsreserve
besloten tot
de wijziging van de samenstelling van de selectiecommissies voor de functies van afdelingschef/manager Centrale
Aankoopdienst en deskundige Infrastructuurbeheer ICT

besloten tot
het aanstellen van een assessmentbureau voor het uitvoeren van de assessments voor de functies van
afdelingschef/manager Centrale Aankoopdienst, afdelingschef Hospitality Manager en afdelingschef/diensthoofd
Communicatie en Marketing
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van het uitgewerkte ontwerp voor de inkomzone van de a-balie van het
Provinciehuis in het kader van de werken aan de kruispunten van de Gouverneur Verwilghensingel en de
Universiteitslaan en het voorstel tot het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag
besloten tot
de stopzetting van de opdracht 'Tongeren Ambiorixkazerne - 531 - Regionaal Depot - ontwerpfase'
besloten tot
de goedkeuring van de vergoeding voor externe juryleden voor de ontwerpopdracht 'Provinciale Middenschool
Hasselt - Campus Kunst'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de goedkeuring van de voorlopige oplevering en de eindafrekening voor de opdracht 'Bilzen - Campus 320 Sporthal 325 - Renoveren van de kleedkamers 2 & 3 en het sanitair'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
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besloten tot
het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van de
tentoonstelling van de afstuderende leerlingen tijdens de laatste drie weekends van oktober 2020
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een nominatim subsidie voor 'de implementatie van de federale en Vlaamse
veiligheidsmaatregelen n.a.v. COVID-19'.
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een voorschot van een investeringssubsidie voor het project 'Restauratie belettering
herdenkingsmonument oud-strijders' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring voor het
onderhoud en instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed - investeringssubsidie.
besloten tot
de vaststelling van de verkoopprijs van het boek 'Strijdtoneel Limburg. Van schermutseling tot wereldoorlog'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het principieel akkoord met het co-promotorschap van de provincie
Limburg om deel te nemen aan het project: 'Invest: digitale aanpak voor een slimmer en toekomstgericht
detailhandelsbeleid' en akkoord verleend met het voorstel tot het innemen van een positief standpunt inzake de
cofinanciering voor 2 jaar, onder voorbehoud dat de projectaanvraag wordt weerhouden door het EFROprogrammasecretariaat
besloten tot
het toekennen van een uitbreiding van de subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project
'Aanbestedingsplatform voor Limburgse ondernemers' i.h.k.v. het provinciaal subsidiereglement Ontwikkelings- en
Acceleratiefonds.
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de vraag tot verlenging van de Ontwrichte Zone Limburg
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
kennisgenomen van
de adviezen van de Technische Werkgroep van de Interlokale Vereniging plaatselijke Groep Kempen & Maasland
i.h.k.v. PDPO III 2014-2020
besloten tot
het principieel goedkeuren van de verlenging van het PDPOIII-programma onder voorbehoud van de goedkeuring
van de wijziging van het provinciaal meerjarenplan 2020-2025 door de provincieraad

besloten tot
het lanceren van de eerste projectoproep i.h.k.v. het provinciaal subsidiereglement Droogte Innovatie Fonds en het
goedkeuren van de jurysamenstelling
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de affectatie met ingang van 2020-09-01

besloten tot
de affectatie met ingang van 1 augustus 2020
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag met ingang van 01/09/2020
besloten tot
de tijdelijke aanstelling en vaste benoeming van het bestuurspersoneel voor het schooljaar 2020-2021.

kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de afvaardiging van het provinciebestuur in het afzonderlijk bijzonder
comité en hoog overlegcomité voor het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
het sluiten van drie overeenkomsten met betrekking tot het lerend netwerk kansenbevordering in de lerarenopleiding
en de uitbetaling van een voorschot
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'PLOT - aanpassing vergoedingsstelsel'
voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Leveren van hydraulisch materiaal'
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Adaptatie productie 'We Agree to Disagree" via het sluiten van een overeenkomst in het
kader van de globale werking Theater op de Markt 2020
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De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:50 uur.
De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters

