
Aanwezig:

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

2020-05-14

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-05-14 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: Kabinet Provinciegriffier  

kennisgenomen van

en akkoord verleend de ondernomen acties en de stand van zaken in het kader van Corona mits toevoeging van een 
lid

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'cvba EthiasCo - aanduiding nieuwe provinciale 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering' voor de provincieraadszitting van 27 mei 2020

kennisgenomen van

de uitnodiging voor de gewone Algemene Vergadering d.d. 26 mei 2020 van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De 
Lijn

besloten tot

de instemming met de aan de algemene vergadering van de cvba met sociaal oogmerk Nieuw Sint-Truiden van 19 
mei 2020 voorgelegde agendapunten

besloten tot

de instemming met de aan de algemene vergadering van de cvba met sociaal oogmerk Maaslands Huis van 25 mei 
2020 voorgelegde agendapunten

besloten tot

de instemming met de aan de algemene vergadering van de cvba met sociaal oogmerk Cordium van 20 mei 2020 
voorgelegde agendapunten

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Organisatie van een vergadering van de provincieraad via 
digitale communicatiemiddelen' voor de provincieraadszitting van 27 mei 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend om geen antwoordnota in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het kader van 
de vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 4 juli 2019 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning werd toegekend voor het slopen van bestaande constructies, de nieuwbouw van een 
restaurant met parking en drive-in en voor het exploiteren van een fastfoodrestaurant te Sint-Truiden

kennisgenomen van

het arrest van 8 mei 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 22 april 2020 van de 
deputatie waarbij, na intrekking van de vorige geschorste vergunning, onder gewijzigde voorwaarden, een 
stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het ontbossen en het wijzigen van het reliëf van de bodem in 
functie van zandwinning en het inrichten als afvalopslagplaats van percelen gelegen te Houthalen-Helchteren, wordt 
geschorst bij uiterst dringende noodzakelijkheid

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

kennisgenomen van

en akkoord verleend om:
- het voorontwerp PRUP ‘Grondwerken’ te Dilsen-Stokkem en de geïntegreerde planMER-screening goed te keuren
- de lijst van adviserende instanties goed te keuren
- akkoord te gaan met het organiseren van een plenaire vergadering (datum nog te bepalen). 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid  

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot de organisatie van de activiteit 'Trefdag klimaatgemeenten 2021' en besloten tot de gunning 
van de opdracht 'Trefdag klimaatgemeenten 2021: huur accommodatie en catering' 

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Projectcoördinatie, vormgeving, drukken, 
handling en verzending van tijdschrift 'LiNa''

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het uitschrijven uit de atlas van de onbevaarbare waterlopen en de bepaling van het nieuw punt van oorsprong van 
de Molenbeek nr. 159, 2de categorie te Heers

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Selectieleidraad voor de ontwerpopdracht voor de 
herontwikkeling van het dorpshart van Zonhoven - openleggen en herinrichten Roosterbeek' voor de 
provincieraadszitting van 27 mei 2020
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besloten tot

de gunning voor één jaar van de opdracht 'Onderhoud schuifafsluiters Provincie Limburg - dienstjaar 2020'

besloten tot

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de Watering Het Schulensbroek en het vaststellen van de 
gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen - Watering Het 
Schulensbroek - Dienstjaar 2020'

besloten tot

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij  en de andere Vlaamse 
provincies en de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Levering van IoT 
peilmeetmodules'

besloten tot

de goedkeuring van de rekening voor het dienstjaar 2016 van de Watering het Schulensbroek

besloten tot

de goedkeuring van de rekening voor het dienstjaar 2017 van de Watering het Schulensbroek

besloten tot

de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2018 van de Watering het Schulensbroek 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

kennisgenomen van

en akkoord verleend de principes voor de afhandeling van de nog lopende dossiers na stopzetting van het 
'Subsidiereglement betreffende de aanleg van fietsvoorzieningen buiten het Fietsfonds' d.d. 2020-01-22

besloten tot

de goedkeuring van de samenstelling van de jury voor de opdracht 'Projectcoördinatie in uitvoering van het 
Gebiedsgericht Geïntegreerd Strategisch Project Kolenspoor'

besloten tot

het verlenen van een gunstig advies met voorwaarden voor het rooilijnplan 'Fietspad naar Bosland' in Hechtel-Eksel.

besloten tot

het verlenen van een ongunstig advies voor de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 183 in de Atlas van de 
Buurtwegen van Lummen.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

het schrijven met betrekking tot de afwijking op de omgevingsvergunningsplicht voor het afvullen van 
handdesinfectiemiddelen

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 18 februari 2020 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de 
beslissing van de deputatie d.d. 09 januari 2020 houdende het weigeren van een omgevingsvergunning voor het 
project bouwen van 3 windturbines

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 16 april 2020 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 26 maart 2020 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 
'veranderen, door uitbreiding met een LPG-installatie van een bevoorradingsstation voor motorvoertuigen'

kennisgenomen van

het ministerieel besluit d.d. 20 februari 2020 houdende bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 29 augustus 
2019 waarbij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor de bouw en exploitatie van een nieuw tankstation

kennisgenomen van

de intrekking van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het project ‘de nieuwbouw van een open loods en 
de aanleg van bijkomende erfverharding’, gelegen te 3990 Peer;

besloten tot

het inwilligen van het verzoek voor het wijzigen van de vergunningsvoorwaarden voor een inrichting voor de 
verwerking van oliehoudende afvalstoffen te Houthalen-Helchteren

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning via een vereenvoudigde procedure voor het veranderen van een 
recyclagebedrijf.

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning via een vereenvoudigde procedure voor het veranderen van een 
recyclagepark.

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning via de vereenvoudigde procedure voor het veranderen van een 
recyclagepark.

besloten tot

het inwilligen van het verzoek tot wijziging van de lozingsnormen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren 
van een inrichting voor recyclage van zink
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besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'verkavelen van gronden'  te Dilsen-
Stokkem;

kennisgenomen van

het verslag van de algemene evaluatie van een GPBV-installatie door de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie

kennisgenomen van

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

kennisgenomen van

het verslag van de algemene evaluatie van een GPBV-installatie door de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie

kennisgenomen van

het verslag van de algemene evaluatie van een GPBV-installatie door de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie

Gedeputeerde Tom Vandeput verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning en 
vrijstaande garage

Gedeputeerde Tom Vandeput neemt zijn plaats terug in

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu

kennisgenomen van

de beslissing van de minister waarbij een milieuvergunning werd geweigerd voor de vroegtijdige hernieuwing en 
regularisatie van de co-vergistingsinstallatie te Houthalen-Helchteren

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand april 2020

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en akkoord verleend om het principe waarbij poetsvrouwen uit de provinciale onderwijsinstellingen tijdens de eerste 
14 dagen van de arbeidsongeschiktheid niet vervangen worden, op te schorten tot eind juni 2020 gelet op de 
coronamaatregelen

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het aanstellen van een beambte voor 19u/week ter vervanging van een personeelslid met 
ziekenverlof en tot de vaststelling vanaf 19 mei als ingangsdatum van de vervanging 

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot de verschuiving van onderhoudsuren en de aanstellingen ter vervanging van een 
personeelslid na pensionering op 1 april 2020

Provinciegriffier Wim Schoepen verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt en laat 
zich vervangen door mevrouw Liliane Vansummeren als provinciegriffier wd

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Provinciegriffier - eedaflegging' voor de 
provincieraadszitting van 27 mei 2020

Provinciegriffier Wim Schoepen neemt zijn plaats terug in

kennisgenomen van

en akkoord verleend de aanvraag voor een doestage en het voorstel van stagedienst
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kennisgenomen van

en akkoord verleend de aanvraag voor een doestage en het voorstel van stagedienst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Hasselt Campus Kunst - 299 - DBFM project - Bijvoegsel 
4 aan individueel DBFM-contract' voor de provincieraadszitting van 27 mei 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de gunning van de deelopdracht 'provinciehuis - vervangen van lavabokranen sanitair door automatische kranen' 
i.h.k.v. de raamovereenkomst herstellings-, aanpassings- en renovatiewerken aan sanitaire installaties

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Vrijetijdseconomie - Coronamaatregelen - reglement 
zuurstoffinanciering voor toeristische logies - vaststelling' voor de provincieraadszitting van 27 mei 2020

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van het saldo van de nominatimsubsidie van het project 'Tourism Factory'

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Onderhoud 
fietssnelweg Kolenspoor (toeristisch fietspad oude spoorwegzate)' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'vertalen website in het Frans 
en het Engels' 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 'Zichtbaarheid online en offline vergroten' i.h.k.v. het 
subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in 
Limburg. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project '3D-visualisatie archeologische 
site Bocholter Graven (i.h.k.v. grotere projectwerking Grensgevallen)' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Bouwhistorische en 
bouwfysische studie, inclusief beheersplan schachtbokken Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid' i.h.k.v. het 
provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - 
projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Drie Fietsroutes KempenBroek 
in ERFGOEDAPP van Faro' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend 
erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Huis Nagels en de daken van 
Boulevard Haussmann' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend 
erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Het Belang van Taterwater, 
een erfgoed-coproductie van het Jenevermuseum, De Wenkbrauwerij en de provincie Limburg' i.h.k.v. het 
provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie

besloten tot

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

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Ontwikkeling van een erfgoed-
toeristische applicatie voor de herbeleving van het Romeinse erfgoed in Tongeren' i.h.k.v. het provinciaal reglement 
betreffende de subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Onroerenderfgoeddepot GAZO 
Sint-Truiden - Verpakkingsmateriaal' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten 
onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Actualisatie RUP zonevreemde 
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historische en markante gebouwen in Wellen' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van 
projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie. 

kennisgenomen van

de eerste indieningsronde van subsidieaanvragen 2020 i.h.k.v. het reglement 'subsidiëring van projecten onroerend 
erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie'. 

besloten tot

het verlengen van de uiterste indieningsdatum tot 30 april 2021 van het projectdossier (fase 2) van het 
investeringsproject 'Toegangspoort NPHK Commanderij Gruitrode - Det weert Roy' i.h.k.v. het provinciaal reglement 
betreffende de subsidiëring van onderscheidende investeringsprojecten in Limburgs onroerend erfgoed

besloten tot

de goedkeuring van wijziging 1 (verlenging uitvoeringstermijn) van de opdracht 'Ontwikkeling digitaal 
participatieplatform Duitse en Amerikaanse luchtfoto's uit WO II'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Aanleg groene doorsteek 
tussen Kerkstraat en Mudhoven' i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van innovatieve projecten ter 
versterking van de kernen van Limburgse steden en gemeenten'. 

besloten tot

het toekennen van een subsidie voor het project 'Aanbestedingsplatform voor Limburgse ondernemers' 

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst voor de opdracht 'opmaak en het inlassen van redactionele pagina's in STERCK 
Magazine'

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst voor de opdracht 'opmaak en het inlassen van redactionele pagina's in De Zondag'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Realiseren van audiovisuele communicatie 
voor de dienst Landbouw en Platteland i.h.k.v. imagoversterking voor de Limburgse land- en tuinbouw'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa  

besloten tot

het toekennen van een subsidie voor het project 'Uitbouw Bioville - derde vleugel'.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar en opvoeder

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als opvoeder en leraar

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Het leveren, plaatsen en in dienst stellen van een hydraulische cnc plooibank en de 
overname van de oude' en de afvoer uit de provinciale inventaris

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Het leveren van 72 laptops voor de provinciale scholen'

besloten tot

de vastlegging van 2 bestelbonnen voor de belangenbehartiger, loonkost pakketten en lidgeld en de goedkeuring 
van 3 facturen

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

besloten tot

de vastlegging van het krediet voor de Opleiding Rijbewijs C voor brandweerpersoneel van de 3 Limburgse 
hulpverleningszones

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Onderwijsopdrachten overeenkomstig de operationele noodwendigheden' via het 
sluiten van een overeenkomst en de vastlegging van een krediet voor de vergoedingen van een docent

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

het gunnen van de opdracht 'Creatie van de productie 'Cuir'' via het sluiten van een overeenkomst in het kader van 
de werking van Theater op de Markt

besloten tot

het gunnen van de opdracht 'Creatie van de productie 'Man Strikes Back'' via het sluiten van een overeenkomst in 
het kader van de werking van Theater op de Markt, werkjaar 2020, '
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besloten tot

de goedkeuring van wijziging 1.2 (verlenging uitvoeringstermijn) van deelopdracht 1 'Levering en plaatsing van een 
automatisch toegangssysteem gekoppeld aan een betaalautomaat voor de G-fitnesszaal aan de sporthal van 
Provinciaal Domein Dommelhof'

besloten tot

de eerste verlenging van de deelopdracht 2 (Onderhouds- en licentiekosten per jaar)  'Implementatie en onderhoud 
van planningssoftware voor het beheer van alle door provinciaal Domein Dommelhof georganiseerde activiteiten, in 
de eigen zalen en op locatie' 

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Bokrijk    

kennisgenomen van

de timing en de interne procedure m.b.t. de CORONA-exit van het Domein Bokrijk

besloten tot

de eerste verlenging van de opdracht 'Onderhoud historisch groen - snoei- en knotwerken 2019 - 2020 - 2021'

besloten tot

de eerste verlenging van de opdracht 'Onderhoud historisch groen - onderhoud streekgebonden 
landschapselementen (grachten) in het Domein Bokrijk'

besloten tot

de eerste en enige verlenging van de opdracht 'Onderhoud historisch groen - hagen - in het Domein Bokrijk' 
(dienstjaar 2020)

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Ondersteuning bij werkzaamheden in het 
Domein Bokrijk'

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 13:00 uur.

Wim Schoepen Inge Moors

De provinciegriffier, De voorzitter wd.,


