
Aanwezig:

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

2021-06-10

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-06-10 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

de vaststelling van de subsidiebedragen van de politieke partijen 2021 en de uitbetaling van een voorschot (50%)

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

besloten tot

de toekenning van de woonstvergoeding voor 2021 met ingang van 1 april 2021 aan de bedienaar van de 
islamitische eredienst 

besloten tot

het niet aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2019 in het kohier van de Watering Het 
Schulensbroek

kennisgenomen van

het arrest van 27 mei 2021 van de Raad van State waarbij akte wordt genomen van de afstand van het beroep tot 
nietigverklaring tegen het besluit d.d. 12 november 2019 van de Interne Beroepscommissie van de Provinciale 
Secundaire School Hasselt, afdeling Verpleegkunde

besloten tot

het sluiten van de verwerkersovereenkomst betreffende 'hosting en onderhoud van de toepassingen eSignFlow'

besloten tot

het indienen bij de Beroepscommissie voor Tuchtzaken van een schriftelijk verweer in het kader van de 
beroepsprocedure ingeleid tegen het besluit van de deputatie d.d. 15 april 2021 waarbij werd besloten om een 
preventieve schorsing met inhouding van salaris op te leggen

kennisgenomen van

het arrest van 22 april 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij inzake het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 26 maart 2020 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning onder voorwaarden werd 
toegekend voor het afbreken van een bedrijfshal, het verwijderen van verhardingen en het ontbossen van het terrein 
en voor het bouwen en exploiteren van een crossdock en twee magazijnen voor de op- en overslag van goederen te 
Genk de afstand van geding wordt vastgesteld

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 1 oktober 2020 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning verleend werd voor o.a. het bouwen van 80 woonentiteiten, 14 studentenkamers met 1 
eenheid dagrecreatie, 1 caféruimte, 1 detailhandel, 4 professionele ruimten, een ondergrondse parkeergarage voor 
139 voertuigen en het exploiteren van gebouwgebonden voorzieningen op percelen gelegen te Hasselt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over de startnota van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan 'Centrum' - GP - te Nieuwerkerken

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het goedkeuren van het ontwerp van werkplan en begroting 2022-2023 in 
het kader van het Drielandenpark en bijgevoegde brief aan de projectleider van het Drielandenpark te verzenden

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over het planMER grootschalige zon en wind Regionale 
Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Bosgroep Limburg

besloten tot

de eerste verlenging en wijziging van de opdracht 'Projectcoördinatie, vormgeving, drukken, handling en verzending 
van tijdschrift 'LiNa''

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van de saldi 2019 i.h.k.v. het subsidiereglement 'Vergroeningsprojecten van 
schooldomeinen'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Oplossen vismigratie op de Munsterbeek nr. 41 2de cat.  - Waterstraat Bilzen'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  
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kennisgenomen van

het Ministerieel Besluit d.d. 2021-05-19 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-07-02 
waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project 'hernieuwing en verandering van een 
rundveebedrijf'

kennisgenomen van

het Ministerieel Besluit d.d. 2021-05-07 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-10-29 
waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project 'regularisatie aanvraag voor het gebruiken van 
een grond voor het parkeren van voertuigen en opslaan van 2e handsvoertuigen'

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2021-05-06 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 2021-04-01 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project ‘Bouw 
tweede woning en bedrijfsgebouwen bij rundveehouderij’ 

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Uitbreiding met een WKK'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een recyclagepark.

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een bestaande rundveehouderij

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vergunde rundveehouderij

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vergunde inrichting voor het uitbreiden met 
een bijkomende opslag van AEEA

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en uitbreiding met een zeugenstal'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de terrasoverdekking en de weigering van de 
omgevingsvergunning voor de betonnen tuinafsluiting, de regularisatie van de waterdoorlatende kiezelverharding 
(afwisselend dolomiet/grind/dolomiet) in de voortuinzone en de inrit naar de vrijstaande garage en voor de 
regularisatie van de vrijstaande garage

besloten tot

het zonder voorwerp verklaren van de aanvraag (na intrekking tijdens de beroepsprocedure) voor het regulariseren 
van een hondenkennel, afbraak en vernieuwing achterbouw, verhardingen en omheiningen, te Hasselt; 

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van een paardenstal, het oprichten van een woongeheel 
met 9 wooneenheden in een open bebouwing met een ondergrondse garage en het uitvoeren van terrein 
aanlegwerken, te Bilzen; 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het regulariseren van het slopen van een industriehal en het 
ontwikkelen van een woonerf gelegen te Zonhoven

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, gelegen te Heers 

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een (nieuw aan te leggen) grondwaterwinning 
voor het beregenen van ca. 12,5 ha akkerland, hetzij 1 put op een diepte van 60 m met een maximum debiet van 720 
m³/dag en 12.500 m³/jaar, voor een termijn van 10 jaar

besloten tot

het gedeeltelijk verlenen en gedeeltelijk weigeren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden 
van een bestaand gebouw voor studentenhuisvesting van 87 kamers naar 178 kamers en het bouwen van een 
nieuwbouw met 32 kamers wat betreft stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van gebouwgebonden 
voorzieningen bij een studentenhuisvesting, te Hasselt;

besloten tot

het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het herbouwen van 3 winkelpanden naar 6 
wooneenheden gelegen te Maaseik

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst
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kennisgenomen van

de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand mei 2021

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijsten

besloten tot

het onontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - aanslagjaar 
2020

besloten tot

het aanvaarden van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - 2020

besloten tot

het aanvaarden van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het plaatsen van een interne oproep met het oog op het zoeken van 
kandidaten voor de functie van huisbewaarder 

besloten tot

het geven van toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar

besloten tot

het geven van toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar

besloten tot

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg om haar pensioenaanspraken te doen gelden met 
ingang van 1 april 2022

besloten tot

het waarnemen van de hogere functie van afdelingschef-diensthoofd met ingang van 17 mei 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

besloten tot

de goedkeuring van de definitieve oplevering en eindafrekening van de opdracht 'Hasselt Museumgebouw - Z33 - 
uitbreiding en renovatie'

besloten tot

de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en 
herstellingswerken betreffende daken'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de gunning van de deelopdracht 'vervangen van versleten gietijzeren en PVC afvoeren sanitair' via de 
'Raamovereenkomst - Herstellings-, aanpassings- en renovatiewerken aan sanitaire installaties'

besloten tot

het sluiten van een nieuw leasecontract betreffende de opdracht 'het huren van twee dienstwagens tot en met 31 
december 2021'

DIRECTIE / AFDELING: Beleidscel Data en Analyse    

besloten tot

het sluiten van twee samenwerkingsovereenkomsten i.v.m. het lokaal woonbeleid en de private huurmarkt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van de 
tentoonstelling 'Bedrijvigheid in het landschap Jos Tysmans (Hemiksem 1893 - Genk 1974)' tijdens de maanden 
september en oktober 2021.

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het investeringsproject 'Conservatie van beeld 'Christus aan het Kruis'' 
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

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Verscherping van de positionering/profilering en versterking 
van de marketing en communicatie' 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 'Het snoer van 
Maasdorpen: digitale ontsluiting van erfgoedbakens in het RivierPark Maasvallei' i.h.k.v. het provinciaal reglement 
betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Huis Nagels en de 
gebrandschilderde glas-in-lood ramen van haar Egyptisch 'Salon de Musique' & 'Bureau du Notaire'' i.h.k.v. het 
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provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - 
projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Erfgoed in de 
Stiemervallei' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - 
projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Landschapsbiografie 
Haspengouw' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - 
projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Hoorspel: de paterskerk 
spreekt' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - 
projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Polski Lokal Millenium, 
onderzoek en voorbereiding van toekomstmogelijkheden' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'WOII Erfgoedroute 
Zutendaal' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - 
projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het investeringsproject 'De 
pastorie: een belevingsvolle ontmoetingsplek voor jong en oud' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Herinrichten Markt 
Beringen - Erfgoedontsluiting' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend 
erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'De Watertoren' 
i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - 
projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Opmaak van een 
kerkenbeleidsplan voor de gemeente Lummen' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van 
projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

kennisgenomen van

de eerste indieningsronde van de subsidieaanvragen 2021 i.h.k.v. het reglement 'Subsidiëring van projecten 
onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie'. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het goedkeuren van de doorverkoop van twee percelen industriegrond met bedrijfsgebouw en een perceel grond 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo van de werkingssubsidie 2021. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale scholen van de 
Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg. Schoolreglement met ingang van 1 
september 2021' voor de provincieraadszitting van 16 juni 2021

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal Instituut Lommel en 
Provinciale Technische School Maasmechelen Centra Leren en Werken. Centrumreglement met ingang van 1 
september 2021' voor de provincieraadszitting van 16 juni 2021

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Basisschool Voeren en 
Provinciale Kleuterschool St.-Martens-Voeren. Schoolreglement met ingang van 1 september 2021' voor de 
provincieraadszitting van 16 juni 2021

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Samenwerkingsverband PIVH-PXL HBO5-
Verpleegkunde. Onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement en schoolreglement Provinciale Secundaire 
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School Hasselt, opleiding Verpleegkunde, m.i.v. 1 september 2021' voor de provincieraadszitting van 16 juni 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

het goedkeuren tot het aanrekenen van kosten voor afschriften van diploma’s voor het Provinciaal Onderwijs

besloten tot

de toekenning van een subsidie in het kader van het reglement betreffende de subsidiëring van onderwijsflankerende 
projecten met de focus op de aansluiting onderwijs-arbeid en het uitbetalen van een voorschot

besloten tot

de niet-toekenning van een subsidie in het kader van het reglement betreffende de subsidiëring van 
onderwijsflankerende projecten met de focus op de aansluiting onderwijs-arbeid

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Het leveren en plaatsen van een hydraulische cnc plooibank'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Het leveren en plaatsen van een kantenaanlijmmachine en de overname van de oude 
machine'

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

besloten tot

de gunning van de opdracht 'aankoop van een nieuw ISLP-netwerk voor de Politieschool via raamcontract'

besloten tot

de niet-terugvordering van een verkeersovertreding betreffende kilometerheffing van de vrachtwagen van de 
Brandweerschool van het PLOT 

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

het gunnen van de opdracht 'Realisatie van de productie 'A deluted state of mind'' via het sluiten van een 
overeenkomst in het kader van de werking C-TAKT 2021

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,


