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2021-06-24

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-06-24 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    

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst van 8 juni 2021 tot het toekennen van een vrijstelling van de 
onroerende voorheffing m.b.t. percelen gelegen in het provinciaal domein Dommelhof te Pelt

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het verlenen van een gunstig advies inzake de aanvaarding door het Belgische Rode Kruis/Rode Kruis-Vlaanderen 
van een legaat 

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

het arrest van 20 mei 2021 van de Raad van State waarbij inzake het cassatieberoep tegen het arrest van de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen van 30 juni 2020, waarbij het beroep tot nietigverklaring van het besluit van 28 
februari 2019 van de deputatie houdende de weigering van een omgevingsvergunning voor het regulariseren en 
verkleinen van een buitenterras bij een horecazaak gelegen te Hasselt werd verworpen, de afstand van geding wordt 
vastgesteld 

kennisgenomen van

het arrest van 27 mei 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring tegen 
het besluit van 11 juni 2020 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het 
regulariseren van een opslaghal met burelen en het slopen van burelen gelegen te Zonhoven wordt verworpen

kennisgenomen van

het arrest van 3 juni 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het verzoek tot nietigverklaring van het 
besluit van 16 december 2020 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke omgevingsvergunning werd verleend 
voor het herbouwen van een garage op een perceel gelegen te Pelt als ongegrond wordt verworpen  

kennisgenomen van

het arrest van 3 juni 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring ingeleid 
tegen het besluit van 25 juni 2020 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het 
rooien van bomen en het verkavelen van een perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing en een lot voor open 
bebouwing als ongegrond wordt verworpen

DIRECTIE / AFDELING: Data en Analyse    

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het stilzwijgend verlengen van de samenwerkingsovereenkomst 'interprovinciale Data en Analyse' voor de periode 
2022

besloten tot

het stilzwijgend verlengen van de overeenkomst tussen de provincie Limburg en de provincie Vlaams-Brabant 
betreffende de inschakeling van een interprovinciale databeheerder Data & Analyse voor de periode 2022

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

de toekenning en uitbetaling van de 2de schijf - saldo van een subsidie voor het strategisch project 'Kanaalzone 
Beringen centrum, poort tot het kleinstedelijk gebied' te Beringen in het kader van het 'Subsidiereglement in functie 
van de realisatie van strategische onderdelen van een gebiedsprogramma of van projecten binnen de kleinstedelijke 
gebieden'

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening ‘Terrassen op het openbaar domein' van de gemeente Borgloon

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

het definitief vastgesteld ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Zandcluster Kaulille' te 
Bocholt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

nota + besluit (besloten zitting)
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besloten tot

de goedkeuring van het beoordelingsverslag van de ambtelijke evaluatiecommissie, de toekenning van subsidies 
i.h.k.v. het reglement kleine duurzame projecten en de uitbetaling van de voorschotten

besloten tot

de niet-toekenning van subsidies i.h.k.v. het reglement voor kleine duurzame projecten

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het vastleggen van een bijkomend krediet per vervoerder i.h.k.v. het gecompenseerd vervoer in Limburg voor het 
werkjaar 2021

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het verlenen van een gunstig advies voor de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 63 in Bocholt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financieel Beheer    

goedkeuring (besloten zitting)

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgeving (besloten zitting)

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijsten

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het niet aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - 2020

besloten tot

het niet aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - 2020

besloten tot

het niet aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - 2020

besloten tot

het niet aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

nota (geheime stemming)

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 25u/week vanaf 16 augustus 2021 ter 
vervanging van een personeelslid met ziekteverlof

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de deeltijdse contractuele aanstelling - 40 % - in de graad van directeur 
voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021

nota + besluit (geheime stemming)

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

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

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de aanstelling van een bijkomende jobstudent Toeristisch 
Fietsroutenetwerk tijdens de zomermaanden en dit volgens de wijze van rekrutering conform de principes zoals 
vastgelegd in de nota zoals voorgelegd in zitting van 27 mei 2021

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

de vaststelling van de kabinetsvergoeding voor de maand mei 2021

nota + besluit (geheime stemming)

besloten tot
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de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg op 31 mei 2021 's avonds

besluit (geheime stemming)

besloten tot

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

besloten tot

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

nota + besluit (geheime stemming)

besloten tot

het verlenen van eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 juni 2022

besloten tot

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

besloten tot

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

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

de verlenging van de wervingsreserve administratief medewerker tot en met 5 juli 2022 en kennisgenomen van en 
akkoord verleend met het voorstel tot het vacant verklaren van de functie administratief medewerker binnen het 
PLOT en het Provinciaal Domein Bokrijk

besloten tot

de wijziging van de jury van de selectiecommissies voor de aanleg van de contractuele wervingsreserve wachter, de 
statutaire werving hoofdwachter, de contractuele wervingsreserve coördinerend GIS-expert en de contractuele 
wervingsreserve coördinator merkenstrategie en communicatie

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst voor het gebruik van de parking voor de periode van verbouwingswerken en dit 
uiterlijk tot 31 augustus 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

de verlenging van de opdracht 'inhuren business consultancy voor de begeleiding en ondersteuning voor 
aanpassingen aan GPO’s en adviezen rond standaard instellingen in Windows” in het kader van de toetreding tot de 
“ICT-aankoopcentrale van de stad Brugge”  - overheveling dossier 2020 naar 2021

besloten tot

de gunning van de opdracht 'aankoop hardware (notebooks, schermen en toebehoren) t.b.v. de centrale 
administratie' in het kader van de afgesloten raamovereenkomst 'Aankoop computers en onderdelen voor 
Provinciale instellingen' 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Raamovereenkomst - Leveren van kantoormateriaal'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Aankoop van meubilair voor de kantoren dienst Toerisme Limburg' 

besloten tot

de goedkeuring van de eindafrekening en de vastlegging van een extra krediet voor de opdracht 'Neerpelt 
Dommelhof 424 - Design- and buildopdracht uitbreiding sporthal'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor de aankoop van 
strooizout'

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Uitwerken van een ICT-visie voor provincie 
Limburg'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

en akkoord verleend met de uitrol van het project doeners.be in Limburg, de participatie en de provinciale 
cofinanciering door de provincie Limburg

nota + besluit (besloten zitting)
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besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'DLO toeristisch fietspad - onverhard gedeelte Ritserstraat' 
i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk. 

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het opheffen van het deputatiebesluit d.d. 2011-09-08 waarbij een voorschot van subsidie werd uitbetaald en het 
terugvorderen van het reeds uitbetaalde voorschot voor het project 'Water en Vuur' (deel 1) i.h.k.v. het reglement 
betreffende de subsidiëring van de uitbouw van toeristische ontwikkelingen op de routestructuren en de toeristische 
vermarkting ervan. 

besloten tot

het opheffen van het deputatiebesluit d.d. 2011-10-19 waarbij een voorschot van subsidie werd uitbetaald en het 
terugvorderen van het reeds uitbetaalde voorschot voor het project 'Water en Vuur' (deel 2) i.h.k.v. het reglement 
betreffende de subsidiëring van de uitbouw van toeristische ontwikkelingen op de routestructuren en de toeristische 
vermarkting ervan. 

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

de 1ste indieningsronde 2021 betreffende het toekennen van subsidies en het uitbetalen van voorschotten in het 
kader van het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - 
investeringssubsidie. 

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Leve de fiets' 
i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - 
investeringssubsidie

besloten tot

het niet toekennen van een investeringssubsidie voor het project 'fietsen naar de winkel & rust- en knutselhoek in 
een natuurlijke omgeving langs het water' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor 
toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Ontdek, ervaar en 
beleef!' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - 
investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Workshop met 
sterrenchef Danny Vanderhoven' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische 
logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Kunst- en 
natuurbeleving per elektrische fiets' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische 
logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Pedalleur in 
Grandeur' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - 
investeringssubsidie.

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Uitbreiding 
speelruimte naar ontspanningsruimte voor alle leeftijden' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van 
subsidies voor toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het niet toekennen van een investeringssubsidie voor het project 'Duurzame warmte als beleving' i.h.k.v. het 
reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het niet toekennen van een investeringssubsidie voor het project 'Virtuele belevingsruimte' i.h.k.v. het reglement 
betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidies. 

besloten tot

het niet toekennen van een subsidie voor het project 'Aankoop van 2 elektrische fietsen, een sauna en hottube' 
i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - 
investeringssubsidie. 

besloten tot

het niet toekennen van een investeringssubsidie voor het project 'Senseopatische klautertuin' i.h.k.v. het reglement 
betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Elektrische fietsen' 
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i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - 
investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Elektrische 
beleving in de streek en regio van vakantiewoning Casa Maran' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van 
subsidies voor toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Duurzame 
gezinsbeleving in een groene omgeving' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor 
toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Fietsbeleving 'all 
weekend round' in B&B De Kerstentuin' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor 
toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Buiten samen 
spelen en streekexploitatie' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van 
de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Aankoop 
elektrische fietsen + aanleg krulbollenbaan' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor 
toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Iedereen op de 
fiets: den 118-aan de Maas zet zijn gasten op weg' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor 
toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Happyscoot - 
happyvelo' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de toekomst - 
investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Fiets mee met 
Guesthouse Deladix' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor toeristische logies van de 
toekomst - investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Buitenkeuken als 
meerwaarde voor outdoorbeleving en voor kookworkshops' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van 
subsidies voor toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie.

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 
'Streekbelevingsveranda met buitenkeuken' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor 
toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidie. 

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

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

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie (fase 2) en de uitbetaling van een voorschot voor het project 
'Rendierjagerspad, een natuurlijk cultureel belevingspad op de heide' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende 
de subsidiëring van onderscheidende investeringsprojecten in Limburgs onroerend erfgoed - investeringssubsidie. 

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het toekennen van een projectsubsidie voor het project 'Fast Track C/CE 2.0' i.h.k.v. het provinciaal 
subsidiereglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

de React-EU projectoproepen in het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 en de daarbij horende Limburgse 
vooraanmeldingen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot
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het uitbetalen van het subsidiesaldo van de werkingssubsidie voor het jaar 2021. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa  

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

en akkoord verleend met de stand van zaken betreffende de planning en het verdere verloop van de ontwikkeling van 
de EMR2030 strategie en het voorstel om een politieke consultatie te organiseren in de vorm van een verenigde 
commissievergadering op 18 oktober 2021

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het uitbetalen van het saldo van de toegekende provinciale cofinanciering voor het project 'WearIT4Health' i.h.k.v. 
het provinciaal cofinancieringsreglement voor projecten in het kader van Europese programma's. 

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

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

besloten tot

het opheffen van het deputatiebesluit d.d. 2021-05-27 inzake de toekenning van een subsidie als provinciale 
cofinanciering voor het project 'CONNECTOR'

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'ET2SME's' i.h.k.v. het 
Provinciaal subsidiereglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds. 

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de principiële verlenging van de samenwerking tussen de directie 
Ondernemen - dienst Europa en het Vlaams Europees Verbindingsagentschap VLEVA

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besluit (geheime stemming)

besloten tot

de aanstelling als leraar / administratief medewerker

besloten tot

de aanstelling als leraar

nota + besluit (geheime stemming)

besloten tot

de samenstelling van de jury’s voor de geïntegreerde proef voor het schooljaar 2020-2021

nota + besluit (geheime stemming)

besloten tot

de affectatie met ingang van 2021-07-01

besloten tot

de affectatie met ingang van 2021-07-01

besloten tot

de affectatie met ingang van 2021-07-01

besloten tot

de affectatie met ingang van 2021-07-01

besloten tot

de affectatie met ingang van 2021-07-01

nota + besluit (geheime stemming)

besloten tot

de oppensioenstelling met ingang van 1 september 2021

nota + besluit (geheime stemming)

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als coördinator DBSO met ingang van 2021-05-25

nota + besluit (geheime stemming)

besloten tot

de samenstelling van de kwalificatiecommissies voor het schooljaar 2020-2021

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Realisatie Productie 'Land'', via het sluiten van een overeenkomst in het kader van de 
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werking C-TAKT 2021

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Realisatie van de Productie 'La Roue de l'Infortune'' via het sluiten van een 
overeenkomst in het kader van de werking Circuswerkplaats 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2021-04-23 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 2021-02-24 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project ‘uitbreiding 
van een non-ferro bedrijf met opslag van zinkoxides en zamak skimmings’ 

kennisgenomen van

het Ministerieel besluit d.d. 2021-06-04 houdende de opheffing van het besluit van de deputatie d.d. 2021-01-14 
waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het project 'omvorming melkveebedrijf' omdat de exploitant 
de aanvraag heeft ingetrokken en het zonder voorwerp verklaren van de beroepen van derden

kennisgenomen van

het Ministerieel Besluit d.d. 2021-05-20 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-11-12 
mits extra voorwaarden, waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het project 'veranderen (renovatie) 
van de RWZI Lanaken'

kennisgenomen van

het Ministerieel Besluit d.d. 2021-05-28 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2020-12-10 
waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het verder exploiteren van een inrichting voor het verwerken 
en sorteren van puin, produceren van chape, bestratingswerken en verkoop van diverse bouwmaterialen, te 
Kortessem

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een distributiebedrijf

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'bouwen van een cabine en bijhorende 
kabels' te Lummen en Heusden-Zolder

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘Ruimte voor water Boenebeek 
Montenaken’ 
gelegen te Gingelom

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een vergunde inrichting voor de ontwikkeling, 
samenstelling en verhandeling van gewasbeschermingsmiddelen, gelegen te Sint-Truiden

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project 'grondwaterwinning' voor de verandering van een 
rundveehouderij

nota (besloten zitting)

kennisgenomen van

de intrekking van het beroepschrift van derden tegen een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het renoveren 
en herbestemmen van het begijnhof, te Hasselt;

nota + besluit (besloten zitting)

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een (nieuw aan te leggen) grondwaterwinning 
voor het beregenen van ca.11 ha akkerland tijdens droge periodes, hetzij 1 put op een diepte van 60 meter met een 
max. debiet van 550 m³/dag en 11.000 m³/jaar

besloten tot

het verlenen van de gedeeltelijke omgevingsvergunning voor het opsplitsen van het café met woongelegenheid, 
gelegen te Maasmechelen

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het rooien van bomen en verkavelen van een perceel in 2 loten voor 
halfopen bebouwing en een lot voor open bebouwing, te Heusden-Zolder 

besloten tot

de weigering van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 appartementen te Diepenbeek

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project: G-sport accommodatie te Bocholt

besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning en het vellen 
van drie hoogstammige bomen te Hechtel-Eksel;



2021-06-24

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:45 uur.

Wim Schoepen Jos Lantmeeters

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,


