
Aanwezig:

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

2021-04-01

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-04-01 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: Kabinet Provinciegriffier    

besloten tot

het vaststellen van de modaliteiten en het aanvraagformulier betreffende het reglement ter subsidiëring van de 
politieke partijen actief in de provincie Limburg 2021

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

kennisgenomen van

de brief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen van 10 
maart 2021 betreffende de ingebrekestelling van de islamitische geloofsgemeenschap 

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'nv Limburgse Reconversie Maatschappij 
(LRM) – voordracht nieuwe kandidaat-bestuurders' voor de provincieraadszitting van 21 april 2021

besloten tot

de instemming met de aan de algemene vergadering van de cvba met sociaal oogmerk Vooruitzien van 14 april 2021 
voorgelegde agendapunten

kennisgenomen van

de beslissing van de gouverneur van 17 maart 2021 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2019  

besloten tot

het sluiten van het protocol voor elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de vaccinatie van 
leerlingen die stage lopen in zorginstellingen tussen de Schoolbesturen, AGODI en AZG

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Bisdom Hasselt - wijziging en 
optimalisatie huisvestingssituatie - aangaan van een erfpachtovereenkomst onder last van bruiklening' voor de 
provincieraadszitting van 21 april 2021  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provincieraadsvergadering van april 
2021 - vergadering via digitale communicatiemiddelen' voor de provincieraadszitting van 21 april 2021

besloten tot

de toewijzing van het voormalig kazernegebouw, gelegen te Tongeren (lot 1 van de voormalige Ambiorixkazerne) en 
de vaststelling en het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst

kennisgenomen van

het arrest van 11 maart 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 29 mei 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het slopen 
en de heropbouw van een aanbouw voor het onderbrengen van de leefkeuken en het vervangen van het 
buitenschrijnwerk in het hoofdgebouw op een perceel gelegen te Sint-Truiden 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 8 augustus 2019 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning werd verleend voor het verkavelen van gronden in 62 loten bestemd voor woningbouw en 
bijhorende stedenbouwkundige handelingen (het vellen van hoogstammige bomen, het wijzigen van het reliëf van de 
bodem en aanleg van wegenis en infrastructuur) op percelen gelegen te Maaseik

DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie    

besloten tot

de goedkeuring van wijziging 1 (Vervanging opdrachtnemer) van inventarispost 1 (Touring Magazine NL) van perceel 
10 (Mag Advertising Mediaruimte kanalen print inclusief afgeleiden Vlaanderen) van de opdracht 'Raamovereenkomst 
voor mediaruimte'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

besloten tot

de verlenging van de realisatietermijn van het project 'Revitalisering lokaal bedrijventerrein Peerderbaan en 
omgeving' te Hechtel-Eksel

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over de startnota van het gemeentelijk RUP Elshouterveld - GP - te 
Diepenbeek

kennisgenomen van

de organisatie van het openbaar onderzoek over de aanvraag van een planologisch attest (PA)  - Hippisch centrum - 
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PA 2021 te Oudsbergen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

goedgekeurd

het voorstel tot het indienen van de projectaanvraag bij LSM voor het project 'Klimaatbomen in Limburg' en de 
officiële vraag aan Limburg.net voor de samenwerking rond het betreffende project

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Concessieovereenkomst met Natuurpunt 
Beheer vzw en de Nationale Boomgaardenstichting vzw voor het beheer van provinciale natuurterreinen in Grootloon 
(Borgloon) - vernieuwing van de overeenkomst' voor de provincieraadszitting van 21 april 2021

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Concessieovereenkomst met Natuurpunt 
Beheer vzw voor het beheer van provinciale natuurterreinen in de Vallei van de Demer in Diepenbeek - vernieuwing 
van de overeenkomst' voor de provincieraadszitting van 21 april 2021

besloten tot

de doorstorting van de voorschotten van de bijdragen van 2021 van de gemeenten aan de dierenasielen in het kader 
van het Provinciaal Opvangplan Ronddolende Dieren

goedgekeurd

het Intern Auditverslag 2021 in het kader van de FSC-groepscertificering voor het provinciaal domein Nieuwenhoven 
(Sint-Truiden) 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

besloten tot

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de Limburgse gemeenten i.v.m. de bestrijding van de 
eikenprocessierups 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het verlenen van de principiële belofte van subsidie voor het erosieproject 'Diets-Heur Kuilenstraat deel 2' i.h.k.v. het 
provinciaal reglement betreffende subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens

besloten tot

het verlenen van de principiële belofte van subsidie voor het erosieproject 'Diets-Heur Tierestraat deel 5' i.h.k.v. het 
provinciaal reglement betreffende subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens

besloten tot

het verlenen van de principiële belofte van subsidie voor het project 'Erosiebestrijdingsmaatregel Riksingen - 
Kellensstraat' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Beheerswerken in de overstromingszone van Borgloon (Tivoli) - dienstjaar 2021'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

besloten tot

de toekenning en uitbetaling van een nominatieve investeringssubsidie voor het project 'aanleg grensoverschrijdend 
fietspad Albertknoop (Zouwdal) te Lanaken'. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een biovergistingsinstallatie en varkenshouderij.

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van het vergunde transportbedrijf met opslag van 
diverse goederen

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'wijziging stalsystemen'

besloten tot

het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project ‘hernieuwing en 
uitbreiding met een zeugenstal’

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning houdende het uitbreiden en veranderen van een inrichting 
gespecialiseerd in het versnijden en raspen van kazen.

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en verandering melkveebedrijf'

besloten tot

het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een logistiek magazijn met 
kantoren te Lummen

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: ‘PAO 4cST Ratio Increase’ met betrekking tot een 
terrein gelegen te Beringen
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besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Bouw tweede woning en bedrijfsgebouwen bij 
rundveehouderij'

kennisgenomen van

het uitvoeren van een termijnverlenging door de aanvrager in de beroepsprocedure van derden tegen een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de functiewijziging van een schoolgebouw tot 6 kantoorruimtes en 
inrichten terrein, te Beringen;

kennisgenomen van

de toepassing van een termijnverlenging door de aanvrager voor het aanleggen van een parking, het regulariseren 
van een reclametotem, van voorgevelreclame “restaurant”, van voorgevelreclame “Thais”, van zijgevelreclame 
“hotel”, en het uitbreiden van een hotel/ restaurant, te Genk;

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming en het verbouwen van een 
vrijstaande garage naar horecagelegenheid, inrichten horecaterras en bezoekersparkeerplaatsen, bouwen van een 
sanitaire ruimte tegen de linker gevel van de woning te Hamont-Achel - herneming na RVV

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een carport, te Zutendaal

besloten tot

het verlenen van de gedeeltelijke omgevingsvergunning voor het regulariseren van een dubbele tuinberging (nl. voor 
elk van beide appartementen) en de verharding van de voortuin te Oudsbergen

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning met opgelegde voorwaarden voor het regulariseren van wijzigingen t.o.v. 
vergunning voor het verbouwen van een pand met handelsruimte en 1 woongelegenheid naar een pand met 
handelsruimte en 2 woongelegenheden, te Hasselt; 

besloten tot

de weigering van de omgevingsvergunning voor het slopen van garageboxen en bouwen van 3 appartementen met 3 
inpandige parkeerplaatsen (gesloten bebouwing), te Hamont-Achel

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport voor mobilhome, gelegen te Pelt 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor de verkaveling, gelegen te Pelt 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het regulariseren van een veranda, afdak, tuinhuis en café, gelegen 
te Hoeselt 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Maasmechelen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijsten

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een contractueel beambte ter vervanging van een 
personeelslid met ziekteverlof

kennisgenomen van

het ontslag dat werd ingediend via aangetekende brief d.d. 18 maart 2021 en de aanvang van de opzegtermijn van 4 
weken die eindigt op 25 april 2021

kennisgenomen van

de resultaten van de verkorte selectieprocedure met het oog op de aanstelling van onderhoudsarbeiders

kennisgenomen van

en akkoord verleend met de lijst van aanwervingen reeks 2 - 2021 

kennisgenomen van

de resultaten van de mondelinge proef bestuurssecretaris-jurist en besloten tot de vaststelling van een contractuele 
wervingsreserve

kennisgenomen van
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de resultaten van de mondelinge proef deskundige toezichter waterlopen en besloten tot de aanleg van een 
contractuele wervingsreserve

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers  

besloten tot

het vastleggen van de kredieten voor de opdracht 'het leveren van benzine, diesel, LPB en CNG via tankkaarten voor 
de dienstwagens van het Provinciehuis voor 2021, 2022 en 2023'

besloten tot

de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'leveren van koffie, thee en verbruiksproducten' - periode 2021-2025

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

besloten tot

de bijkomende vastlegging van een krediet voor de opdracht 'raamovereenkomst brandblusmiddelen'

besloten tot

de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Hasselt - Provinciehuis - Gebouw H - Onderhoudscontract HVAC-
installatie'

besloten tot

de bijkomende vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor het onderhoud en kleine 
aanpassingen aan diverse installaties inzake branddetectie'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'gunningswijze en -voorwaarden voor de 
opdracht 'Geïntegreerde opdracht voor de herwaardering van het domein en de bouw van een nieuw 
bezoekerscentrum - vaststelling' voor de provincieraadszitting van 21 april 2021

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Bilzen - Campus - 331 - bouw containerklassen OV4'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'PLOT - Campus 080 - Nieuw 
opleidingsgebouw 084 - veiligheidscoördinatie & EPB' 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de organisatie van inspiratiesessies in het kader van het traject 
fietsondernemerschap voor fietscafés 2021. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het onderhoud van het toeristisch fietsroutenetwerk voor de periode juli tot 
en met december 2020. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Fietsbeleving vergroten' i.h.k.v. het reglement betreffende het 
verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst. 

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'versterken 
positionering' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van 
kleinschalige logies en fietscafés in Limburg. 

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Online promotie 
optimaliseren d.m.v. professionele video's' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de 
versterking van de exploitatie van kleinschalige logies en fietscafés in Limburg.

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'ontwikkelen van nieuwe website en logo' i.h.k.v. het 
subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies en 
fietscafés in Limburg.

besloten tot

het goedkeuren van de wijziging nr. 2 (uitlichting bermbeheer + verlenging uitvoeringstermijn) van de opdracht 
'Ontwikkeling van een online locatiegebonden beheerssysteem voor de toeristische routenetwerken en het 
functioneel fietsroutenetwerk'

besloten tot

de kandidatenselectie voor de opdracht 'Ontwikkeling corporate identity, marketing- en communicatiestrategie 
Fruitspoor Limburg en design pilots'

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Nieuwe beheersovereenkomst 2021-2024 
tussen de provincie Limburg en de Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM)' voor de 
provincieraadszitting van 21 april 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

kennisgenomen van
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en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'subsidiereglement inzake stimulering van 
innovatief ondernemerschap voor Limburgse KMO's - wijziging en nieuwe vaststelling' voor de provincieraadszitting 
van 21 april 2021

besloten tot

het verlengen van de uitvoeringstermijn van de opdracht 'het geven van collectieve inspiratiesessies i.h.k.v. het 
professionaliseringstraject voor fietscafés'

besloten tot

de goedkeuring voor de vestiging van een recht van opstal en het verlenen van erfdienstbaarheden voor de bouw en 
exploitatie van een windturbine op de percelen industriegrond gelegen Maatheide te Lommel. 

besloten tot

het goedkeuren van de doorverkoop van een deel van een perceel industriegrond

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland 

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'goedkeuring van het jaarverslag en 
jaarrekening 2020 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland  - PDPOIII' voor de 
provincieraadszitting van 21 april 2021

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'goedkeuring van het jaarverslag en 
jaarrekening 2020 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - PDPOIII' voor de 
provincieraadszitting van 21 april 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa  

besloten tot

het terugbetalen van de niet-benutte cofinanciering voor het EFRO-project 'CLIFF'.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs    

besloten tot

het vastleggen van de bestelbon voor de factuur van kosten voor het gebruik van werken, databanken en prestaties 
ter illustratie bij onderwijs

besloten tot

het aanpassen van het internaatgeld van de campussen Tongeren en Hasselt Verpleegkunde

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de oppensioenstelling met ingang van 01/09/2021

kennisgenomen van

de vaststelling dat er geen geslaagde kandidaten zijn bij de selectieproef voor de invulling van de betrekking van 
coördinator DBSO op 1 september 2021.

besloten tot

de wijziging van het aanvullend statuut van het personeel van de provinciale onderwijsinstellingen van de 
Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg

besloten tot

de vaststelling van de wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van de betrekking van 
directeur op 1 april 2021.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

de vastlegging van de bestelbon met betrekking tot de afrekening fonds inschrijvingsgelden voor de periode 
september - december 2019

besloten tot

de vastlegging van de bestelbon met betrekking tot de afrekening fonds inschrijvingsgelden voor de periode 
september - december 2019

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Het leveren, plaatsen en indienststellen van een vandikteschaafmachine en de 
overname van de oude machine'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'het leveren van laptops met bijhorende 
ondersteuning'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'het organiseren van een skistage van 
28/01/2022 tot 05/02/2022'

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

besloten tot

het vastleggen van een krediet voor de schoonmaak van de oefenhal van het PLOT via raamovereenkomst 
2018N035937 van de provincie Limburg
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DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Realisatie van de productie 'Dieselnation'' via het sluiten van een overeenkomst in het 
kader van de werking Circuswerkplaats 2021

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Realisatie Artistiek Onderzoek Productie 'CHAÏM'' via het sluiten van een overeenkomst 
in het kader van de werking Circuswerkplaats 2021

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Provinciaal Domein Dommelhof - Levering 
en bedeling maaltijden' 

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Bokrijk  

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'maaiwerken Domein Bokrijk - dienstjaar 
2021'

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:05 uur.

Wim Schoepen Jos Lantmeeters

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,


