
Aanwezig:

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

2021-03-25

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-03-25 VAN DE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG

De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.

Inge Moors, voorzitter wd.; Bert Lambrechts,  Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden;  Wim Schoepen, 
provinciegriffier

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

besloten tot

het sluiten van de verwerkersovereenkomst met betrekking tot de werking van de website klimaatbomen in Limburg

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen (VMSW) - uittreding door de provincie Limburg - verkoop van provinciale aandelen aan het Vlaamse Gewest' 
voor de provincieraadszitting van 21 april 2021

Gedeputeerde Inge Moors verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt

besloten tot

1. het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met de stad Bilzen en de gemeenten Riemst en Hoeselt, 
overeenkomstig het eerder door de provincieraad vastgestelde model van samenwerkingsovereenkomst
2. het goedkeuren van de offertes 2021/273, 2021/274 en 2021/275 d.d. 27 januari 2021 voor de toetreding van de 
gemeenten Bilzen, Riemst en Hoeselt in de GAS-toepassing 'GAS.net' en de gunning van deze bijkomende 
opdrachten
3. het vastleggen van de nodige bedragen op het provinciebudget van 2021 voor de uitgaven van deze bijkomende 
opdrachten voor het dienstjaar 2021

Gedeputeerde Inge Moors neemt haar plaats terug in

kennisgenomen van

het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen waarbij het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 
Limburg, afdeling Tongeren van 26 juni 2018, waarin een schadevergoeding aan de Provincie Limburg werd 
toegekend, werd bevestigd 

kennisgenomen van

het arrest van 25 februari 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de stilzwijgende afwijzing van 19 
augustus 2019 van de deputatie van het administratief beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester 
en schepenen van Genk d.d. 13 november 2018 waarbij een gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning 
werd verleend voor het oprichten van 4 parkappartementsgebouwen en een ondergrondse parkeergarage te Genk 
wordt vernietigd 

kennisgenomen van

het arrest van 7 januari 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 9 januari 2020 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke omgevingsvergunning werd 
verleend voor het bouwen van een maalderij met opslagplaats, winkel, kantoorruimte en conciërgewoning te 
Diepenbeek 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 12 november 2020 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning werd verleend voor de regularisatie en uitbreiding van de parking van de gemeentelijke 
basisschool te Halen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

besloten tot

de toekenning van de subsidie voor het project 'GRUP Tivoli te Borgloon' in het kader van het 'SALK- 
subsidiereglement betreffende de ruimtelijke planning van lokale bedrijventerreinen'

kennisgenomen van

de definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP 'Beeldbepalende Bakens in het landschap'  Riemst - GP - 2de 
aanvraag

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over het ontwerp van het voorlopig vastgestelde GRUP 'Centrum'  
te Diepenbeek in het kader van het openbaar onderzoek

kennisgenomen van

de beschreven aanbiedingen via het e-voorkooploket voor het PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied 
Maasmechelen' - deelplan 7 'Gemengd regionaal bedrijventerrein Nieuwe Bunders' en akkoord verleend met het 
voorstel hier geen gebruik van te maken 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
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besloten tot

de toekenning van de werkingssubsidie voor 2021 en de uitbetaling van het voorschot

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het verlenen van een machtiging voor het lozen van bemalingswater in de Groenstraatbeek, nr. 447, cat. 2, op het 
grondgebied Maasmechelen

besloten tot

het verlenen van de machtiging voor een doorwaadbare plaats in de Dautenbeek door middel van een 
steenbestorting aan de oplaadgracht van de Dautenwijers

besloten tot

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de aanleg van compenserende buffering op de 
Simsebeek te Alken tussen Aquafin, Fluvius, Watering de Herk en de provincie Limburg

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

besloten tot

de toekenning van de maximale investeringssubsidie voor het project 'aanleg fietsbrug aan de Kantonsweg' en de 
uitbetaling van de eerste schijf (50%) i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg fietsvoorzieningen binnen het fietsfonds'. 

besloten tot

de goedkeuring van wijziging 1 (extra ondersteuning niet voorzien in bestek) van de opdracht 'Optreden als controle-
organisme bij ontwerp en uitvoering van de bouw van een fietsbrug aan het sluizencomplex te Hasselt i.h.k.v. de 
fietssnelweg Albertkanaalroute'

besloten tot

het kennisnemen van het programma Schaalsprong fietsbeleid, tot het engagement om aan de doelstellingen bij te 
dragen vanuit het mobiliteitsbeleid, tot het onderschrijven van de inhoud van de intentieverklaring en tot de delegatie 
van de ondertekening ervan namens de Vlaamse provincies, aan gedeputeerde van Mobiliteit van Vlaams-Brabant

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen d.d. 2020-11-12 waarbij de omgevingsvergunning voor de 
exploitatie van een inrichting voor de fysicochemische behandeling van inerte afvalstromen en de aanleg 
(regularisatie) van een parking, werd geweigerd, alsook van de toelaatbaarverklaring d.d. 2021-02-08 van het 
cassatieberoep bij de Raad van State zoals ingesteld door de minister tegen het arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen d.d. 2020-11-12

kennisgenomen van

de intrekking van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project 'nieuwe site poederlakkerij'

kennisgenomen van

het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen d.d. 2021-02-11 waarbij het besluit van de minister d.d. 2018-
11-29 inhoudende het voorwaardelijk verlenen van de omgevingsvergunning d.d. 2018-05-16 voor de bouw en 
exploitatie van 2 windturbines, werd vernietigd

kennisgenomen van

het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen d.d. 2021-02-25 waarbij het ministerieel besluit d.d. 2019-08-
03 werd vernietigd voor de vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding van een veeteeltbedrijf (zgn. stikstofarrest) te 
Kortessem

kennisgenomen van

het Ministerieel Besluit d.d. 2021-02-22 houdende de wijziging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-08-27, 
waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project ‘Windenergieproject Bilzen E313’

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘Grond- en vatenopslag’ te Tessenderlo

besloten tot

het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor het exploiteren van een inrichting voor de 
winning van kwartszand

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor 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 inwilligen van het verzoek tot wijziging van de lozingsvoorwaarden van de omgevingsvergunning verleend voor 
het exploiteren van de RWZI Koersel

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting door het slopen van paviljoenen en 
het exploiteren van een tijdelijke breker

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'verandering bevoorradingsstation'

besloten tot
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het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de lozingsvoorwaarden van de omgevingsvergunning verleend voor 
het exploiteren van de RWZI Overpelt

besloten tot

het deels verlenen en deels weigeren van de omgevingsvergunning voor het veranderen (via een vereenvoudigde 
aanvraag) van het vergunde bungalowpark Erperheide 

besloten tot

het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project ‘site K2 - nieuwe 
productielijn’

besloten tot

het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project ‘site K1 - 
verhoging productiecapaciteit’

besloten tot

het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project ‘WZI - 
aanpassingen’

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'bouw en exploitatie werkplaats'

kennisgenomen van

de intrekking van het beroep ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
Hechtel-Eksel d.d. 28 december 2020, waarbij een omgevingsvergunning voorwaardelijk werd verleend voor het 
slopen van de bestaande bebouwing, het bouwen van een handelsruimte en aanleg van een parking en het uitbaten 
van een grootwarenhuis, gelegen te Hechtel-Eksel,

besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor de nieuwe exploitatie van een grondwaterwinning 
voor het beregenen van ca. 5 ha boomkwekerij, dit voor een termijn van 10 jaar

besloten tot

de weigering van de omgevingsvergunning voor het regulariseren van een veranda, carport en verharding, te 
Oudsbergen

besloten tot

de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek op basis van het wijzigingsverzoek van de aanvrager en de 
termijnverlenging op basis van artikel  66 van het OVD (verzoek aanvrager) inzake het beroep  ingediend tegen de 
beslissing d.d. 14 juli 2020 van het schepencollege van Lummen waarbij een voorwaardelijke omgevingsvergunning 
werd verleend 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 verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande gebouwen en bouwen van 
afhaalrestaurant + kappen van 9 bomen en het exploiteren van een fastfoodrestaurant met drive-in, te Hasselt;

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het regulariseren van het plaatsen van een afsluiting gelegen te 
Genk; 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining bestaande uit steenkorven, gelegen 
te Bilzen;

besloten tot

de weigering van de omgevingsvergunning voor het slopen van de woning en de achtergebouwen, het bouwen van 4 
appartementen met 2 vrijstaande achtergebouwen, waarvan één gebouw met 4 garages (84,40m²) en één gebouw 
met 4 bergingen en een gemeenschappelijke fietsenberging (45,10m²) gelegen te Hamont-Achel 

besloten tot

het niet-ontvankelijk verklaren van het beroep van derden ingediend tegen de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van Wellen waarbij een omgevingsvergunning onder voorwaarden werd verleend voor 
het slopen van bestaande bebouwing, bouwen van 9 appartementen met carport en fietsenstalling, gelegen te 
Wellen 

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning met 1 
woongelegenheid naar 2 woongelegenheden en oprichten van een carport, te As 

besloten tot

de weigering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een pand bestaande uit 3 wooneenheden in 
gesloten bebouwing, te Maaseik

besloten tot

het verlenen van de gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning, 
gelegen te Heers

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw

besloten tot
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het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van een erfafsluiting in Bekaertdraad 
met 60cm boord in betonblokken en betonplaten gelegen te Riemst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu

kennisgenomen van

het arrest van de Raad van State d.d. 2021-02-08 waarbij het besluit van de minister d.d. 2018-04-27, inhoudende 
een gegrondverklaring van het beroep ingesteld tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2013-12-18 en waarbij de 
milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een varkenshouderij (voorwaardelijk) werd verleend 
voor 20 jaar, werd vernietigd

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijsten

kennisgenomen van

de werkwijze en timing voor de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing Provincieraad juni 
2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

besloten tot

de verlenging van de aanstelling als halftijds hoofddeskundige met ingang van 25 maart 2021 voor de duur van 2 
maanden

besloten tot

de erkenning van het ongeval van 31 januari 2019 als arbeidsongeval en de vaststelling van geen blijvende invaliditeit

besloten tot

de aanvaarding van het ongeval van 20 februari 2018 als arbeidsongeval, het vaststellen van de blijvende invaliditeit 
op 6% en de vaststelling van de jaarrente 

besloten tot

de beëindiging van de tewerkstelling in onderling overleg op 21 april 2021 ' s avonds

besloten tot

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg op 30 april 2021 's avonds

besloten tot

de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 april 2021

besloten tot

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

besloten tot

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 juli 2021 om zijn 
pensioenaanspraken te doen gelden

kennisgenomen van

de e-mail van ACOD Lokale en Regionale Besturen waarbij een interprofessionele staking wordt aangekondigd op 29 
maart 2021

besloten tot

de waarneming van de hogere functie van hoofdmedewerker-wachter met ingang van 1 april 2021

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het contacteren van de kandidaten uit de wervingsreserve 
bestuurssecretaris projectcoördinator Build

kennisgenomen van

de geldige kandidaturen tot de aanwerving van directeur Bokrijk, diensthoofd personeel Bokrijk en bio-ingenieur 
Bokrijk

kennisgenomen van

de resultaten van de mondelinge proef deskundige ICT businessanalist en besloten tot de vaststelling van de 
contractuele wervingsreserve

kennisgenomen van

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

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt: 'Provinciepersoneel: overzicht wijzigingen 
rechtspositieregeling - periode 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2021' voor de provincieraadszitting van 21 april 
2021
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het houden van een dansvoorstelling in de begijnhoftuin te Hasselt in het 
kader van de Dag van de Dans, in organisatie van het Cultuurcentrum Hasselt, alsook de nodige voorafgaande 
repetities

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Provinciale Middenschool Hasselt - Campus Kunst - Ontwerpopdracht'

kennisgenomen van

de conditiemeting provinciaal patrimonium - 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

het vastleggen van een krediet voor de opdracht 'Uitbesteding Logistieke ICT ondersteuning - ondersteuning voor 
proactieve vervangingen hardware'

besloten tot

het vastleggen van een krediet voor de opdracht 'huur licenties digitale handtekensoftware’ 

besloten tot

de verlenging van de opdracht 'huur van 3P licenties - projectbeheer overheidsopdrachten en interne controle' via 
het sluiten van een overeenkomst voor de periode van 2 april 2021 - 2 oktober 2021

besloten tot

de gunning van de opdracht 'vernieuwing van de Wifi' en dit m.b.t. de toetreding tot de ICT-aankoopcentrale van de 
Stad Brugge 

besloten tot

het sluiten van een addendum aan de overeenkomst voor de opdracht 'onderhoud Arcview Licenties' (uitbreiding)

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

het vastleggen van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Hasselt - Provinciehuis - opmaak van het 
uitvoeringsdossier voor de renovatie van de platte daken en de lichtstraten en de opvolging der werken'

DIRECTIE / AFDELING: Beleidscel Data en Analyse    

besloten tot

het sluiten van een verwerkingsovereenkomst met de stad Hamont-Achel i.v.m. het lokaal woonbeleid en de private 
huurmarkt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het sluiten van een bruikleenovereenkomst met het Yper Museum voor de bruikleen van het schilderij 'Liegendes 
Mädchen mit Katze' van Hans Orlowski uit de kunstcollectie van de provincie Limburg n.a.v. de tentoonstelling 
'POES: hoe de kat de mens vangt' van 1 mei 2021 t.e.m. 22 januari 2022. 

besloten tot

het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van de 
operaproductie 'Orfeo ed Euridice' van C.W. Gluck op zondag 23 mei 2021. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Beleef het bij Bed 'n Blues' i.h.k.v. het reglement betreffende 
het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Fiets- en ontbijtbeleving' 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 'Begeleiding inzake 
opmaak van een businessplan' 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 
communicatiestrategie uitwerken en uitrollen' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de 
versterking van de exploitatie van kleinschalige logies en fietscafés in Limburg. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

kennisgenomen van

de kandidatuurstelling en de selectie van de gemeente Lanaken om in te stappen in het traject 'Naar de Kern 
Compact' in 2021.

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo van het project 'E-funeral platform' i.h.k.v. het reglement voor innovatief 
ondernemerschap 

besloten tot
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het sluiten van een overeenkomst voor de opdracht 'Insert van de economische nieuwsbrief 'Limburg op koers'' in 
2021. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

besloten tot

de goedkeuring van wijziging 1.1 (Ontwikkeling en creatie huisstijl Ciago) van de opdracht 'Opmaak van 
communicatiestrategie en realiseren van externe communicatie voor de dienst Landbouw en Platteland' i.h.k.v. de 
imagoversterking van de Limburgse land- en tuinbouw en de vastlegging van een onbenut restkrediet 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa  

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het EFRO-project 1029 'Innovatie-Maat, Limburg innoveert en versterkt de 
bredere maakindustrie' i.h.k.v. het provinciaal cofinancieringsreglement voor projecten in het kader van Europese 
programma's. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar

besloten tot

de inschakeling als vrijwilliger

besloten tot

de oppensioenstelling met ingang van 01/09/2021

besloten tot

het ontslag als directeur met ingang van 01/03/2021

besloten tot

de vaste benoeming als directeur op 1 april 2021.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

de gunning van de opdracht 'het leveren en installeren van een lasersnijder'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en gunningsvoorwaarden van de opdracht 'Het operationeel leasen van tablets'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en gunningsvoorwaarden van de opdracht 'Het leveren en plaatsen van een 
hydraulische cnc plooibank'

besloten tot

het indienen van een subsidieaanvraag ‘Subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject in het gewoon secundair 
onderwijs’

besloten tot

de afvoer en buitengebruikstelling van oude of ontvreemde materialen en het schrappen uit de provinciale inventaris

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Onderwijsopdrachten overeenkomstig de operationele noodwendigheden' via het 
sluiten van overeenkomsten en de vastlegging van de kredieten voor de vergoedingen van docenten en instructeurs

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het versturen van een brief aan de Vlaamse minister van Buitenlandse 
Zaken en Cultuur met de aanvraag voor uitzondering inzake de ontvankelijkheidscriteria van het hernieuwde 
kunstendecreet

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 13:30 uur.

Wim Schoepen Inge Moors

De provinciegriffier, De voorzitter wd.,


