
Aanwezig:

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

2021-05-27

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-05-27 VAN DE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG

De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.

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

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

kennisgenomen van

de uitnodiging voor de gewone Algemene Vergadering d.d. 30 juni 2021 van cvba EthiasCo

besloten tot

de instemming met de aan de algemene vergadering van de cvba met sociaal oogmerk Gewestelijke Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Woonzo van 12 juni 2021 voorgelegde agendapunten

kennisgenomen van

het arrest d.d. 12 mei 2021 van de Raad van State waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid van het besluit d.d. 25 maart 2021 van de deputatie tot gunning van de overheidsopdracht 
'Provinciale middenschool Hasselt, Campus Kunst ontwerpopdracht' wordt ingewilligd

kennisgenomen van

het arrest van 22 april 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 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 gelegen te Pelt 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 de deputatie van 10 december 2020 waarbij een 
regularisatievergunning gedeeltelijk werd geweigerd met betrekking tot een terrein gelegen te Borgloon

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 10 december 2020 van de deputatie waarbij een gedeeltelijke 
regularisatievergunning werd verleend voor een terrein gelegen te Borgloon

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

besloten tot

de goedkeuring van de documenten horende bij de 2de fase van de goedgekeurde werkwijze m.b.t. de Limburgse 
asbestafbouwprojecten

besloten tot

het verlenen van uitstel voor de uitvoering van het project 'Gemeenten voor de Toekomst 2019-2020'

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Reglement betreffende de subsidiëring 
van terreinrealisaties of investeringen in het kader van het lokale klimaatbeleid - vaststelling' voor de 
provincieraadszitting van 16 juni 2021

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Uitvoeren van Het Goede Hondenbaasjes Schoolproject - schooljaar 2021-2022' via 
het sluiten van een overeenkomst

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Het actief begeleiden van 3 Limburgse 
pilootgemeenten bij de opmaak van een gebiedsdekkend warmtezoneringsplan, en bij de opstart van minstens 1 
transitieproject voor een specifieke zone in elke gemeente'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het goedkeuren van het advies m.b.t. het Landinrichtingsplan De Wijers 
'Onthaal & Beleving Fase 1' 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het verlenen van een machtiging voor het kruisen van de Grotebeek, nr. 38, cat. 2 voor het aanleggen van 
nutsleidingen langsheen de Aubruggestraat op het grondgebied Ham

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Heers - Openleggen Herkebeek in 
Vechmaal' voor de provincieraadszitting van 16 juni 2021

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Dilsen-Stokkem - Openleggen en 
herinrichten van de Smaalbemdebeek' voor de provincieraadszitting van 16 juni 2021
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besloten tot

het goedkeuren van wijziging 2 voor de opdracht 'Het creëren van draagvlak voor diverse projecten integraal 
waterbeheer en het opmaken van voorstudies en voorontwerpen in het Maasbekken.'

besloten tot

de gunning van de herhalingsopdracht 'Onderhoud schuifafsluiters provincie Limburg - dienstjaar 2021 - eerste 
verlenging'

besloten tot

de goedkeuring van de eindafrekening en het opleveren van de opdracht 'Onderhoud schuifafsluiters Provincie 
Limburg - dienstjaar 2020'

besloten tot

de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor projectontwikkeling binnen het stroomgebied van de Herk 
en de Mombeek

besloten tot

de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor projectontwikkeling in het kader van het provinciaal 
waterbeleid

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

besloten tot

de annulering van vastlegging voor het budgetjaar 2017 en de herneming in de meerjarenplanning 2020 - 2025 voor 
het project 'fietssnelweg Albertkanaal - stockopdracht en signalisatie' i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg 
fietsvoorzieningen binnen het Fietsfonds' 

besloten tot

de toekenning van de maximale investeringssubsidie voor het project 'heraanleg fietspaden Molendijk fase 3' - stad 
Beringen en de uitbetaling van de volledige subsidie i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg fietsvoorzieningen binnen 
het Fietsfonds' 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

het Ministerieel Besluit d.d. 2021-05-15 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-11-18 
waarbij een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden ingewilligd werd voor het project 'bijstelling 
voorwaarden inrichting voor de opslag en mechanische behandeling van schroot'

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2021-05-07 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 2021-03-25 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project ‘het 
uitbreiden en veranderen van een inrichting voor de productie van geëxtrudeerd polystyreen, de recyclage van 
polystyreen en de uitbating van een distributiecentrum voor producten zoals lijmen, afdichtingsmembranen, 
isolatieproducten en toebehoren’ 

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'site K1 - verhoging productiecapaciteit'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'site K2 - nieuwe productielijn'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'WZI - aanpassingen'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en verandering afvalverwerkende inrichting'

besloten tot

het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor het exploiteren van een stortplaats te 
Maaseik

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie Wijer

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf.

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van materialen 
uit kunststof en de productie van matrijzen.

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een melkvee- en varkenshouderij.

kennisgenomen van

de intrekking van het beroepschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor het wijzigen van het uitvoeren 
van een afgeleverde stedenbouwkundige vergunning van 21 september 2017 voor het innoveren van een 
vierkantshoeve en het exploiteren van een kleinschalig landbouwbedrijf, te Hasselt;

kennisgenomen van

en akkoord verleend met de vraag voor het uitvoeren van een termijnverlenging voor de 
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omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden gelegen te Maaseik ;

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een nieuw aan te leggen grondwaterwinning 
(klasse 2) voor het beregenen van 20 ha aardappelen, groenten en akkerbouwgewassen, hetzij 1 put op een diepte 
van 50 m met een max. debiet van 600 m³/dag en 28.000 m³/jaar voor een termijn van 5 jaar

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor de verandering van een klasse 2-melkveebedrijf door uitbreiding met 
een nieuwe grondwaterwinning voor het beregenen van 21 ha diverse akkerteelten en actualisatie van een aantal 
hernummerde rubrieken

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het herbestemmen en uitbreiden van de voormalige 
Pastorij in een flexoffice met studio, 2 appartementen en ondergrondse garage, na het slopen van de aanbouw en 
vellen van bomen gelegen te Lummen 

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen in 1 lot voor open bebouwing, te Maasmechelen;

besloten tot

het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het slopen van een woning en bijgebouwen en 
bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen, gelegen te Heusden-Zolder 

besloten tot

de weigering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 appartementsgebouwen met in totaal 64 
appartementen, gelegen te Leopoldsburg 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het oprichten van 8 wooneenheden in gesloten orde en 
tuinbergingen, het kappen van bomen en het aanleggen van een verharding (met parkeerplaatsen), gelegen te As

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie voor het plaatsen van kunstklimop met een zwarte 
winddoek van aan de rooilijn tot tegen de voorgevellijn en de regularisatie voor het aanleggen van kunstgras. Behalve 
het gedeelte wat betreft de plaatsing van kunstklimop en winddoek met een hoogte van 2m ter hoogte van de zij- en 
achtertuin, dat valt onder het vrijstellingsbesluit en is bijgevolg dus zonder voorwerp, - gelegen te Genk;

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een parking, het regulariseren van een 
reclametotem, van voorgevelreclame “restaurant”, van voorgevelreclame “Thais”, van zijgevelreclame “hotel”, en het 
weigeren van de omgevingsvergunning voor wat betreft het uitbreiden van een hotel/ restaurant, te Genk;

besloten tot

de weigering van de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en struiken te Bree

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zonevreemde woning met zorgwoning en 
het verlenen van de omgevingsvergunning voor de afbraak van bijgebouwen en bestaande verhardingen gelegen te 
Sint-Truiden 

kennisgenomen van

het verslag van de algemene evaluatie van een GPBV-installatie door de provinciale 
omgevingsvergunningscommissie

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu

besloten tot

het weigeren van een hernieuwing en verandering van een milieuvergunning voor het kweken van honden te Lummen 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijsten

besloten tot

het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020

besloten tot

het gedeeltelijk aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020

besloten tot

het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020

kennisgenomen van



2021-05-27

1. het verslag van het rekenhof over de controleactiviteiten van het jaar 2020
2. kennisgenomen van en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'kennisgeving van 
het verslag van het rekenhof over de controleactiviteiten van het jaar 2020' voor de provincieraadszitting van 16 juni 
2021

besloten tot

het innen van niet-fiscale openstaande schuldvorderingen met dwangmiddelen - 2021 - Onderwijs en Provinciale 
diensten

besloten tot

de vaststelling van de kohieren 1 en 2 inzake de algemene provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het uitbreiden van de prestaties van één beambte en het aanstellen van één 
beambte ter vervanging van een personeelslid met volledige werkverwijdering

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de aanstelling van jobstudenten in 2021 en de wijze van rekrutering

kennisgenomen van

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

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland 

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst voor de opdracht 'ondersteuning bieden bij de realisatie van het project 'Nieuwe 
energie voor de landbouw van morgen''

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa  

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'CONNECTOR' onder de 
opschortende voorwaarde dat het EFRO-dossier rond dit project wordt goedgekeurd door de EFRO 
managementautoriteit i.h.k.v. het provinciaal subsidiereglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'ConnectSME' i.h.k.v. het 
provinciaal subsidiereglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de oppensioenstelling met ingang van 01/04/2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Het leveren en plaatsen van 23 touchscreens van 75 inch'

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:30 uur.

Wim Schoepen Jos Lantmeeters

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,


