
Aanwezig:

De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:

2020-09-24

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-09-24 VAN DE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG

De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.

Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts,  Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; 
 Wim Schoepen, provinciegriffier

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

kennisgenomen van

het vonnis van 21 augustus 2020 van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg waarbij de vordering tegen de 
provincie Limburg tot betaling van een planschadevergoeding voor schade veroorzaakt door het PRUP 'Afbakening 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren' gegrond wordt verklaard en een prejudiciële vraag wordt 
gesteld aan het Grondwettelijk Hof omtrent de kwestie van de omvang van de te bepalen schadevergoeding

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een nota met opmerkingen in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 26 maart 2020 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning werd geweigerd voor het aanleggen van een verharding op een perceel gelegen te Genk

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een nota met opmerkingen in het kader van de 
vernietigingsprocedure tegen het besluit van 19 februari 2020 van de deputatie houdende de toekenning van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 12 appartementen en een ondergrondse 
parkeergarage te Hasselt

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een nota met opmerkingen in het kader van de 
vernietigingsprocedure tegen het besluit van 19 februari 2020 van de deputatie houdende de toekenning van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 12 appartementen en een ondergrondse 
parkeergarage te Hasselt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

besloten tot

de uitbetaling van het saldo van een subsidie voor het project 'GRUP Gedeeltelijke herziening BPA zonevreemde 
bedrijven' voorheen 'KMO-zone Vostert' te Bree in het kader van het 'SALK - subsidiereglement betreffende de 
ruimtelijke planning van lokale bedrijventerreinen'

besloten tot

de uitbetaling van het saldo van een subsidie voor het project GRUP 'Gedeeltelijke herziening BPA Centrum Opitter' 
voorheen 'KMO-zone Brouwerij' te Bree in het kader van het 'SALK - subsidiereglement betreffende de ruimtelijke 
planning van lokale bedrijventerreinen'

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening 'Tuinwijk Eisden' te Maasmechelen

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (GRUP) 'Dennenstraat'  te Lanaken

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

besloten tot

het verlenen van uitstel van de declaratiedata betreffende de nominatim subsidie voor het project 'Loket onderhoud 
buitengebied via de Limburgse landschapsteams (project Parkrangers)'

besloten tot

de toekenning van de jaarlijkse subsidie voor het project ‘Ondersteuning van lokale besturen in de renovatie van 
residentieel patrimonium' (project 'Collectieve renovatie') voor de periode 2020-2025 en de uitbetaling van de 
subsidie voor 2020

besloten tot

het zich onbevoegd verklaren voor de behandeling van 3 beroepschriften tegen een verleende vergunning voor de 
bebossing van landbouwgrond in Hasselt

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'De Wijers - raamovereenkomst 
inrichtingselementen huisstijl 'De Wijers' voor instapplaatsen en hotspots'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van het saldo voor het project 'School in 't groen' i.h.k.v. het reglement 
'Vergroeningsprojecten schooldomeinen'

besloten tot

de vaststelling van het wedstrijdreglement voor de actie 'In de BRES voor water'
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Aanleg van een vispassage aan de Keyartmolen in Bree (Tongerlo)'

besloten tot

het sluiten van de overeenkomst houdende het uitwisselen van gegevens m.b.t. de kwaliteit van de waterbodem en 
de oevers van waterlopen

besloten tot

de vastlegging van het krediet voor Watering het Grootbroek betreffende het beheer van onbevaarbare waterlopen 
van 2de categorie voor het dienstjaar 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Opmaak van een bewegwijzerings- en markeringsplan voor het volledige traject van de 
fietssnelweg Kolenspoor (F 75)/(F 751) tussen Leopoldsburg en Maaseik/Maasmechelen plus twee korte zijtakken: 
Heusden-Zolder Mijn (F 752) en Beringen Mijn (F 753)'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

het Ministerieel Besluit d.d. 2020-09-09 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-04-09 
waarbij een omgevingsvergunning deels wordt verleend voor het project 'geluidswal + verandering inrichting', 

kennisgenomen van

de beslissing van het schepencollege van Maaseik waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het 
project 'verbouwen van een manege'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vroegtijdig hernieuwen en veranderen van een inrichting voor de 
opslag, overslag en bewerking van ferro- en non-ferro metalen, kunststofkabels, ...

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een rundveebedrijf

besloten tot

de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een 
bevoorradingsstation

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Uitbreiden van een productiesite met een Prepolymer 
productielijn'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een containerpark

besloten tot

het stopzetten van de procedure van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project 'splitsing 
bevoorradingsstation voor vrachtwagens en truckwash’

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'regularisatie van twee elektriciteitscabines en een 
weegbrug’ te Riemst 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 13 woningen en wegenisaanleg gelegen te 
Leopoldsburg 

besloten tot

het verlengen van de behandelingstermijn ingevolge een wijzigingsverzoek voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning voor het regulariseren van de verbouwing van een eengezinswoning met stalling en het 
houden van dieren en mestopslag

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een horecaruimte met 3 appartementen tegen de 
linker en rechter perceelsgrens - klasse 3

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'School Riemst' gelegen te Riemst 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een rijhal, een stapmolen, een overdekt terras, het 
afbreken van bestaande gebouwen en het regulariseren van een longeerpiste en een woning-stal bij een bestaand 
bedrijf te Bocholt 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd
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de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

besloten tot

de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de salariskost

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 19u/week ter vervanging van een 
personeelslid met ziekteverlof

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 20u/week ter vervanging van een 
personeelslid met ziekteverlof en met wettelijk verlof

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 24u/week ter vervanging van een 
personeelslid met ziekteverlof

besloten tot

de contractuele aanstelling van een bestuurssecretaris projectadviseur Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland 
vanaf 1 oktober 2020 voor onbepaalde duur

besloten tot

de aanstelling van een coördinerend ingenieur Fiets met een contract van onbepaalde duur met aanvang aansluitend 
op de opzegtermijn

besloten tot

de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een éénmalig kapitaal

besloten tot

de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 juli 2020

besloten tot

het verlenen van eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 april 2021

besloten tot

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 november 2020 om zijn 
pensioenaanspraken te doen gelden

kennisgenomen van

en niet akkoord met het voorstel tot het maken van een meerdaagse dienstreis naar Nantes (FR) van 8 tot en met 11 
oktober 2020 omwille van code rood Corona

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het maken van een meerdaagse dienstreis naar Brussel van 1 tot en met 3 
oktober 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend met de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

besloten tot

de goedkeuring van de verrekeningen 1-5 voor de opdracht 'Maasmechelen Campus 202 - Nieuwe werkplaatsen'

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 oktober 2020 tot 2 april 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van de 
Onroerenderfgoedprijs 2020 op vrijdag 2 oktober 2020

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor de uitvoering van het project 'betonwerken, dienstjaar 2017-2019 op het 
toeristisch fietsroutenetwerk Kolken, Werkplaatsen, Pijnvennestraat en Oude Beekstraat' i.h.k.v. het reglement 
betreffende de subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het uitbetalen van het saldo voor het werkjaar 2020 als bijdrage in de personeels- en werkingskosten. 

besloten tot

het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot 31 december 2020 voor het project 'BeCode: opleiding & 



2020-09-24

toeleiding naar werk voor toekomstige webontwikkelaars'. 

besloten tot

de principiële goedkeuring van de Letter of Intent - Financial support to the European Digital Innovation Hub Energy 
in the Built Environment

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

besloten tot

het intrekken van het deputatiebesluit van 16 juli 2020 houdende de gunning van de sponsoropdracht 'Voeren van 
promotie voor de provincie Limburg n.a.v. het evenement Netwerkdag 2020 - Techniek in de bio tuinbouw' en het 
annuleren van de vastlegging voor de uitgave van dit event. 

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

kennisgenomen van

het jaarverslag 2019 van het PLOT

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Creatie van het project 'Les Assassins'' via het sluiten van een overeenkomst in het 
kader van de globale werking Theater op de Markt 2020

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:00 uur.

Wim Schoepen Jos Lantmeeters

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,


