2021-04-15
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-04-15 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
de uitnodiging en de agenda voor de digitale vergadering van het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst
De Watergroep d.d. 20 en 21 april 2021
besloten tot
de aanduiding van een vertegenwoordiger van de provincie Limburg voor de gewone Algemene Vergadering van de
cvba Jobpunt Vlaanderen/Poolstok d.d. 28 mei 2021
besloten tot
het sluiten van een protocol tussen het PLOT - Politieschool en de Limburgse politiezones betreffende de
gegevensoverdracht inzake het opleidingsaanbod van het PLOT
kennisgenomen van
het arrest van 11 maart 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 18 september 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het
bijstellen van een verkavelingsvergunning voor het voorzien van een eventuele carport in de bouwvrije zijtuinstrook
van de loten 17 tot en met 23 en lot 34, op percelen gelegen te Nieuwerkerken als onontvankelijk 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 15 oktober 2020 van de deputatie waarbij een gedeeltelijke
voorwaardelijke omgevingsvergunning werd verleend voor het project ‘verbouwen en uitbreiden van een bestaande
boerderij, woningen en ijsatelier’ op percelen gelegen te Voeren
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
de uitbetaling van het subsidiesaldo voor het project 'Zorgflats voor personen met jongdementie' in het kader van
het provinciaal subsidiereglement van 16 december 2015 betreffende het stimuleren van projecten waarin de relatie
wonen-zorg centraal staat
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van advies over het voorlopig vastgestelde ontwerp van het gemeentelijk RUP
'Boelaers' te Hamont-Achel in het kader van het openbaar onderzoek
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van advies over het voorontwerp van het gemeentelijk RUP 'Bedrijventerrein
Schophem' - GP - te Voeren i.h.k.v. de tweede schriftelijke adviesronde
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van een ongunstig advies over de voorbespreking van de milieueffectenstudie
over het windturbineproject te Bassenge
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Klimaatcoaching voor tuinen (raamovereenkomst)'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het verlenen van een machtiging voor RWA-aansluiting op de ingebuisde Stiemer, nr. 42, cat. 2, op het grondgebied
Genk
besloten tot
het verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een installatie laagwatermeetstructuur in de Laambeek, nr.
46, 2de cat. op het grondgebied Zonhoven
besloten tot
het verlenen van een machtiging voor het kruisen van de Grotebeek, nr. 38, 2de cat, voor het aanleggen van
nutsleidingen langsheen de Aubruggestraat op het grondgebied Ham
besloten tot
het goedkeuren van de eindafrekening en het voorlopig opleveren van de opdracht 'Hoeselt - Aanleg van een
overstromingszone op de Winterbeek nr. 132 - 2de categorie t.h.v. de Romershovenstraat'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de goedkeuring van de wijzigingen aan het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) - februari 2021
besloten tot
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het toekennen en uitbetalen van het saldo van een investeringssubsidie voor het project 'aanleg fietspaden en
aanhorigheden aan de Vossenkuilstraat en Hoefaertweg te Bilzen' i.h.k.v. het reglement 'aanleg van
fietsvoorzieningen binnen het fietsfonds'
kennisgenomen van
het ministerieel besluit houdende de niet-inwilliging van het beroep tegen het besluit van de deputatie van de
provincie Limburg van 14 november 2018 tot niet afschaffing van een deel van buurtweg 59 in Hamont-Achel
kennisgenomen van
het ministerieel besluit houdende de niet-inwilliging van het beroep tegen het besluit van de deputatie van de
provincie Limburg van 19 juni 2019 tot niet afschaffing van een deel van buurtweg 2 in Tongeren (Piringen)
kennisgenomen van
de gedeeltelijke opheffing van de gemeentewegen 6, 15 en 48 en de verlegging van gemeenteweg nr. 6 te
Leopoldsburg.
kennisgenomen van
de voorlopige vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van enkele gemeentewegen (buurt- en voetwegen) in
atlasgemeente Bilzen i.h.k.v. het Spartacusproject en de voorlopige goedkeuring van de bijhorende grafische plannen
kennisgenomen van
de gedeeltelijke opheffing van voetweg 115 in de Atlas van de Buurtwegen van Meeuwen
kennisgenomen van
de opheffing van buurtweg 68 in de Atlas van de Buurtwegen van Montenaken
kennisgenomen van
de opheffing van voetweg 70 in de Atlas van de Buurtwegen van Montenaken
kennisgenomen van
de opheffing van verschillende delen van buurtwegen in de Atlassen van de Buurtwegen van Gellik en Lanaken
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen d.d. 2021-03-04 waarbij het beroep ingediend door de
aanvrager werd verworpen gelet op de gecorrigeerde beslissing van de Vlaamse Minister van Omgeving d.d. 202012-01 inhoudende een intrekking van de beslissing van de Vlaamse Minister van Omgeving d.d. 2020-10-13
aangezien de aanvraag werd ingetrokken
kennisgenomen van
de beroepschriften d.d. 2021-02-17 en 2021-02-24 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2021-01-14 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor
het project 'omvorming melkveebedrijf’
kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2021-03-15 houdende de opheffing van het besluit van de deputatie d.d. 2020-11-12,
waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het project 'vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding van een
rundveebedrijf' omdat de exploitant de aanvraag heeft ingetrokken en het zonder voorwerp verklaren van het beroep
van derden
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'bouw en exploitatie van een gascentrale (CCGT)'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een STEG-centrale.
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een bedrijf gespecialiseerd in farmaceutische
verpakkingen voor de farmaceutische en biotechnologische industrie
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'verbouwen loskades naar showroom'
besloten tot
het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg van een
recyclagepark
besloten tot
het uitdrukkelijk bevestigen van de toepassing van de Benelux-beschikking geluidshinder van 17 november 2017 in
het kader van de procedure omgevingsvergunning betreffende bedrijven gelegen in het grensoverschrijdend
bedrijventerrein 'Albertknoop'
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het produceren van
acetaat filterkabel
besloten tot
de toepassing van de administratieve lus voor de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor
het project 'Ruimte voor Water Boenebeek Montenaken' gelegen te Gingelom
besloten tot
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het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project: ‘Sloop van bestaande kantoren en
bouwen van een nieuwe loods met kantoren’, omvattende de volgende stedenbouwkundige handelingen: sloop van
kantoor en vergaderruimten, sloop van onthaal en ontvangst, bouwen van een kantoor, bouwen van een loods - met
betrekking tot een terrein gelegen te Beringen;
besloten tot
de aktename van de melding van overname van een milieuvergunning voor de exploitatie van een rundveebedrijf
kennisgenomen van
het verzoek van aanvrager voor een termijnverlenging inzake het beroep ingediend tegen de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het uitbreiden van
een melkveehouderij te Beringen
kennisgenomen van
het verzoek van aanvrager voor termijnverlenging inzake het beroep ingediend tegen de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het bouwen van een
woning, gelegen te Heers
besloten tot
het zonder voorwerp verklaren van het ingesteld derdenberoep gelet op de intrekking van de aanvraag waarbij de
bestreden beslissing d.d. 2020-10-26, inhoudende het verlenen van een omgevingsvergunning voor een nieuwe
inrichting voor dagopvang van max. 20 honden, wordt opgeheven
besloten tot
het zonder voorwerp verklaren van de aanvraag tot wijziging historisch permanent grasland naar akkerland - gelegen
te Bocholt;
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het wijzigen van reliëf, - te Peer;
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande horecazaak met
bovenliggende woning tot horecazaak met 3 woongelegenheden, te Sint-Truiden
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining en toegangspoorten, te Genk;
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinberging te Hasselt;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van de omgevingsvergunning voor de verkaveling Parklaan, te Diepenbeek
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Pelt
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een appartementsgebouw (14
woongelegenheden) en een kantoorruimte te Genk;
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand maart 2021
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
kennisgenomen van

1. en akkoord verleend met het voorstel tot de goedkeuring van de jaarrekening 2020
2. en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'rekening van het jaar 2020 vaststelling' voor de provincieraadszitting van 16 juni 2021
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de aanstelling als contractueel afdelingschef met ingang van 1 mei 2021
kennisgenomen van
het ontslag dat werd ingediend op 5 april 2021
besloten tot
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de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 mei 2021
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 mei 2021
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 mei 2021
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 mei 2021
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 mei 2021
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 mei 2021
kennisgenomen van
de deelnemers aan de stakingen op 8 en 29 maart 2021 en akkoord verleend met het voorstel tot de regularisatie van
de weddes
besloten tot
de preventieve schorsing uit de functie van vast benoemd assistent
kennisgenomen van
de resultaten van de mondelinge proef droogtecoördinator en besloten tot het vaststellen van een contractuele
wervingsreserve
kennisgenomen van
de resultaten van de mondelinge proef provinciaal omgevingsambtenaar en besloten tot het vastleggen van de
contractuele wervingsreserve
kennisgenomen van
de resultaten van de mondelinge proef deskundige ICT infrastructuurbeheerder en besloten tot de vaststelling van de
contractuele wervingsreserve
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Aankoop, installatie en onderhoud van
software voor de Provinciale Uitleendienst Limburg'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Raamovereenkomst - Leveren van
kantoormateriaal'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het oprichten en samenstellen van een jury i.h.k.v. het subsidiereglement Leisurefonds - investeringssubsidies.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Fietsvriendelijke extra' i.h.k.v. het reglement betreffende het
verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'De tractor van Arsène' i.h.k.v. het reglement betreffende het
verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het investeringsproject 'Voor altijd op weg... 125 jaar Zusters van SintJozef - Munsterbilzen' i.h.k.v. het provinciaal reglement subsidiëring van projecten onroerend erfgoed projectsubsidie/investeringssubsidie.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo van de provinciale projectsubsidie voor het project 'Ontwikkeling van een
erfgoed-toeristische applicatie voor de herbeleving van het Romeinse erfgoed in Tongeren' i.h.k.v. het provinciaal
reglement subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie.
besloten tot
het goedkeuren van wijziging 2 (verlenging uitvoeringstermijn) van de opdracht 'het ontwikkelen van 15
belevingsvolle fietstochten op maat voor Limburgse fietscafés'.
besloten tot
de gunning van de opdracht "Maken van onepager en audiovisuele producties voor 'Limburg in 9 vragen'"
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het sluiten van een overeenkomst van terbeschikkingstelling van databestanden met de Limburgse sector maatwerk
voor het project 'Vlaamse verankeringsstudie'.
besloten tot
het goedkeuren van de splitsing van onroerend vermogen gelegen Kanaalweg en Dulfheide Tessenderlo met het oog
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op de realisatie van een nieuw bedrijvenpark
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het geven van een bindend advies om geen projectsubsidie toe te kennen
aan het project 'Limburg 3.0' i.h.k.v. het EMR-subsidiereglement voor kleine euregionale projecten
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs
besloten tot
het sluiten van een overeenkomst voor de opdracht 'het aanleveren van een tolk of vertaler voor alle provinciale
scholen en PCLB'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar ASV, leraar BGV en orthopedagoog.
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
besloten tot
de vaste benoeming in wervingsambten op 1 januari 2021
besloten tot
de oppensioenstelling als leraar met ingang van 2021-04-01.
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar SVWO en als administratief medewerker.
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel over de toekenning van extra personeelsmiddelen voor het schooljaar 20212022
besloten tot
de vaststelling van het model van een individuele leerlingenstageovereenkomst voor stages van leerlingen
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
het sluiten van vier overeenkomsten voor de opdracht ‘Huur tractoren voor PIBO – schooljaar 2021-2022’
besloten tot
het sluiten van een concessieovereenkomst voor het deeltijdse gebruik van de sporthal, het zwembad en het
sportveld van de campus Voeren voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
besloten tot
het gunnen van de overheidsopdracht ‘Organiseren van online attestopleidingen’ voor de Brandweerschool van het
PLOT via het sluiten van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Limburg
besloten tot
de goedkeuring van de jaarrekening 2019-2020 en goedkeuring van de begroting 2021-2022 van de Provinciale
Commissie voor Studiebeurzenstichtingen Limburg
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Realisatie Productie 'René'' via het sluiten van een overeenkomst in het kader van de
werking Circuswerkplaats 2021
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Realisatie Productie 'Datadream'' via het sluiten van een overeenkomst in het kader
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van de werking C-TAKT 2021
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Realisatie Productie 'Ramble Song'' via het sluiten van een overeenkomst in het kader
van de werking C-TAKT 2021
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Realisatie Productie 'Willard 2'' via het sluiten van een overeenkomst in het kader van
de werking C-TAKT 2021
besloten tot
de gedeeltelijke kwijtschelding van concessievergoeding Gemeente Pelt
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:40 uur.
De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters

