
Aanwezig:

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

2020-10-08

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-10-08 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    

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Europese Groepering voor Territoriale 
Samenwerking 'Euregio Maas-Rijn' (EGTS Euregio Maas-Rijn) - aanduiding nieuwe vertegenwoordiger van de 
provincie Limburg in de vergadering en in het bestuur - vervanging' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 
2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Universiteit Hasselt - voordracht nieuw lid 
van de Raad van Bestuur' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020

besloten tot

het gedeeltelijk aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2018 in het kohier van de Watering 
Het Schulensbroek

besloten tot

het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende 
voorheffing 2020 m.b.t. percelen gelegen te Borgloon

kennisgenomen van

het arrest van 17 september 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 15 mei 2019 
van de deputatie tot toekenning van een stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van de nieuwbouw 
van een eengezinswoning en het nivelleren van een gedeelte van een perceel gelegen te Hasselt wordt vernietigd

kennisgenomen van

het arrest van 17 september 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 23 mei 2019 van de deputatie houdende de weigering van een omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van een gebied in 21 loten gelegen te Maasmechelen, wordt verworpen

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure tegen het besluit van 9 januari 2020 van de deputatie waarbij onder voorwaarden, een 
omgevingsvergunning werd toegekend voor het slopen van bestaande gebouwen en constructies, het bouwen van 
een opslagloods met maalderij, een opslagplaats, paardenstallen, kantoorruimte, winkel en conciërgewoning en voor 
de exploitatie van een nieuwe kleinhandelsactiviteit, op percelen in Diepenbeek

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure tegen het besluit van 27 mei 2020 van de deputatie waarbij een stedenbouwkundige 
vergunning werd verleend voor het wijzigen van de bestemming van kantoren naar een zaak voor sportieve 
weddenschappen op een perceel gelegen te Hasselt

DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie    

besloten tot

de gunning van perceel 6, perceel 7 en perceel 24 en de niet-gunning van perceel 1 tot en met perceel 5, perceel 8 
tot en met perceel 23 en perceel 25 van de opdracht 'Raamovereenkomst voor mediaruimte' en tot de herstart van 
de procedure voor de niet-gegunde percelen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

kennisgenomen van

het resultaat van de bilaterale overlegronde met de Limburgse gemeenten over de studie van de regionale 
woningmarkten en akkoord verleend met het voorstel om een kerntypering uit te werken op basis van het 
woningmarktscenario en de input van de gemeenten. 

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(GRUP) 'Uitbreiding Vandersanden Steenfabrieken' te Bilzen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de deelname als copromotor en cofinanciering aan de gemeente 
Tessenderlo voor het project 'Beleving en recreatief gebruik van natuur en landschap' i.h.k.v. de subsidie van 'de 
Merode prinsheerlijk platteland'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Mondiale Samenwerking

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Subsidiereglement noodhulp Mondiale 
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Samenwerking - wijziging en vaststelling' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Subsidiereglement projecten Mondiale 
Samenwerking - wijziging en vaststelling' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Bosgroep Limburg

besloten tot

de goedkeuring van wijziging 1 (wijziging uitvoeringstermijn) van de opdracht 'Verhuren van de locatie Hangar 58 en 
het verzorgen van catering voor de Contactdag 2020 van de Bosgroep Limburg'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het verlenen van de machtiging voor het plaatsen van een betonnen buis te Bilzen

besloten tot

het verlenen van de machtiging voor de uitvoering van inrichtingswerken aan de Beek, cat. 2, nr. 63, in het kader van 
het project 'belevingsvol buurtplein Nerem'

besloten tot

het verlenen van de machtiging voor het kruisen van de Molenbeek (cat. 2, nr. 126) voor het vervangen van 
nutsleidingen

besloten tot

het goedkeuren van de eindafrekening en het opleveren van de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de 
cat. van District 1 en Watering De Herk - Dienstjaar 2019'

besloten tot

het goedkeuren van de eindafrekening en het opleveren van de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de 
cat. en grachten Watering de Dommelvallei (Wateragentschap Noordwest-Limburg) en district 3 provincie Limburg - 
tweede verlenging - dienstjaar 2019'

besloten tot

het goedkeuren van de eindafrekening en het opleveren van de opdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de 
cat. van district 4 en grachten van Tongeren - Dienstjaar 2019 - eerste verlenging'

besloten tot

de goedkeuring van wijziging 1 (afgraven van vervuilde grond) van de opdracht 'Herinrichting van de Dautenbeek nr. 
206, 2de categorie, stroomafwaarts Weyerstraat in Diepenbeek'

besloten tot

de goedkeuring van de rekening voor het dienstjaar 2014 van de Watering de Velpe

besloten tot

de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2014 van de Watering de Velpe

besloten tot

de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2015 van de Watering de Velpe

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

besloten tot

de uitbetaling van het subsidiesaldo voor het project 'Van fietsbrevet tot het grote fietsexamen' in het kader van het 
subsidiereglement 'Mobilim-subsidie voor verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor onderwijsinstellingen'

kennisgenomen van

de definitieve beslissing van de gemeenteraad van Hechtel-Eksel over het rooilijnplan 'Fietspad naar Bosland' in 
Eksel.

kennisgenomen van

de definitieve beslissing van de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem tot de opheffing van het resterend deel van 
buurtweg 45 in de Atlas van de Buurtwegen van Rotem.

kennisgenomen van

de definitieve beslissing van de gemeenteraad van Heusden-Zolder tot de wijziging van de rooilijn van buurtweg 13 
in de Atlas van de Buurtwegen van Heusden, gekend als Sint-Jacobusstraat

kennisgenomen van

de definitieve beslissing van de gemeenteraad van Kortessem tot de wijziging van de rooilijnen van de buurtwegen 4 
(Kapelstraat en Omstraat) en 16 (Tapstraat) in de Atlas van de Buurtwegen van Kortessem.

kennisgenomen van

de definitieve beslissing van de gemeenteraad van Lommel tot de wijziging van de rooilijnen van de Koning 
Albertlaan en de Koningin Astridlaan in Lommel-centrum.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

het Ministerieel Besluit d.d. 2020-06-26 houdende een gedeeltelijke gegrondverklaring van het ingesteld beroep en 
het (voorwaardelijk) verlenen van de gevraagde vergunning, dit na tussenkomst van het arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen d.d. 2020-02-18 inhoudende een vernietiging van het Ministerieel Besluit d.d. 2018-10-03 
over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie d.d. 2018-03-29 waarbij de vergunning 
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(voorwaardelijk) werd verleend voor het project 'de aanleg van een bufferbekken, grondwallen en ontbossing (incl. 
kapvergunning)'

besloten tot

de aktename van de melding van overdracht van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een inrichting voor 
het produceren van tapijtgarens en kunstgras te Peer

besloten tot

de aktename van de melding van overdracht van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een 
tapijtgarenspinnerij te Peer

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de grondwaterwinning voor beregening 
horende bij een rundveebedrijf

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'Gemengd veeteeltbedrijf'

besloten tot

het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de lozingsvoorwaarden van de RWZI Sint-Truiden

besloten tot

het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de lozingsvoorwaarden voor de RWZI Heusden

besloten tot

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

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een testbaan voor motorvoertuigen.

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project 'reliëf van bodem wijzigen - verwijderen van bestaande 
beschoeiing en aanleg van een gracht' te Lommel, 

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in de distributie van 
wekelijkse folders en het tijdelijk stockeren van de afvalstromen AEEA

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het exploiteren en bouwen van een bedrijf gespecialiseerd in grond- 
en afbraakwerken 

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een inrichting voor het opslaan, 
sorteren en recycleren van houtafval

besloten tot

het inwilligen van het verzoek tot de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden van de omgevingsvergunning voor 
de exploitatie van een inrichting voor de productie van doorgroeid champignonsubstraat te Maasmechelen

besloten tot

het inwilligen van het verzoek tot de bijstelling van de milieuvoorwaarden van de omgevingsvergunning voor het 
exploiteren van een inrichting voor mestverwerking door compostering

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project ‘het bouwen van 3 appartementen en een tuinberging’ 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning tot hotel met horeca te Lanaken 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 woongelegenheden, 4 tuin-, fietsen- en 
containerbergingen en 3 carports te Maasmechelen 

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het regulariseren van een kelderruimte (ten behoeve 
van technieken en het inrichten van een kitchenette) en het regulariseren van een gevelwijziging, het aanpassen van 
de inkom en trap van de inpandig ingerichte conciërgewoning 

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van kantoor naar openbare 
instelling voor medische verzorging en begeleiding en het regulariseren van de bestaande toestand gelegen te 
Hasselt

besloten tot

het verlengen van de behandelingstermijn ingevolge een wijzigingsverzoek voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning voor het project afbraak van een tweewoonst en bijgebouwen en bouwen van een 
praktijkruimte met 4 appartementen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd
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de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst 

goedgekeurd

de collectieve bestellijst 

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

besloten tot

de vaststelling van de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 - december 2020 

besloten tot

de verlaging van de vastlegging van het krediet voor de opdracht 'zendingen met uitgestelde vergoeding van de 
provinciale belastingen'

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel inzake een vernieuwde aanvraag- en goedkeuringsflow voor cumulatie-
aanvragen

kennisgenomen van

het ontslag dat werd ingediend op 1 oktober 2020 en akkoord verleend met het voorstel tot invulling van de functie 
deskundige-tekenaar via consultering van de werfreserve

besloten tot

de beëindiging van de tewerkstelling in onderling overleg op 15 oktober 2020 's avonds

besloten tot

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

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de opstart van een selectieprocedure voor de aanwerving van 2 
jobstudenten in het kader van het LIFE-project 'Ecologische bestrijding van de eikenprocessierups als een niet-
chemische oplossing'

besloten tot

de verlenging van de werfreserve van bestuurssecretaris Manager Cluster Agro-Food tot en met 20 september 2021

besloten tot

de verlenging van de contractuele werfreserve van bestuurssecretaris ruimtelijk expert land- en tuinbouw tot en met 
14 september 2021

besloten tot

de verlenging van de contractuele wervingsreserve van deskundige administratie brandweerschool PLOT tot en met 
11 oktober 2021

kennisgenomen van

de resultaten van de mondelinge proef bestuurssecretaris-architect omgevingsvergunning en besloten tot de 
vaststelling van de contractuele wervingsreserve

besloten tot

de aanpassing van de selectieprocedure en de selectiecommissie voor de aanleg van een contractuele 
wervingsreserve deskundige instructeur Brandweerschool

kennisgenomen van

de standpunten van de vakorganisaties inzake de regularisatie van de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 
van het sectoraal akkoord 2020 door middel van consumptiecheques en akkoord verleend met het voorstel te 
beslissen of, rekening houdend met de argumentatie van de vakbonden en met een aantal andere signalen die erop 
wijzen dat het aanvaardingsnetwerk effectief beperkt is/beperkter dan dit van de ecocheques, overgegaan wordt tot 
een éénmalige regularisatie via de toekenning van ecocheques

besloten tot

de aanpassing van artikel 15 van de rechtspositieregeling in die zin dat voortaan ook personeelsleden van niveau B 
van de Directie HRM deel mogen uitmaken van selectiecommissies die samengesteld worden voor functies van 
niveau B of lager

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers  

besloten tot

het sluiten van de overeenkomst voor de opdracht 'gebruik van digitale maaltijdcheques in het personeelsrestaurant 
2020'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van de kosten verbonden aan de jurering van de ontwerpen in het kader van 
be-MINE PIT

besloten tot
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de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Raamovereenkomst: herstellingen, onderhouds- en beperkte 
investeringswerken aan elektrische installaties'

besloten tot

de goedkeuring van de betaling van de onroerende voorheffing 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

het sluiten van de overeenkomst betreffende de uitbreiding van de opdracht 'huur licenties voor het gebruik van CAD 
licenties in de cloud'

besloten tot

de gunning 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”  

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de verlenging voor 1 jaar van de opdracht 'het sluiten en de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de 
provincie Limburg'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van het saldo van de investeringssubsidie 2019.

besloten tot

het intrekken van de deputatiebesluiten van 19 juli 2017 en 13 juni 2019 i.v.m. het toekennen van een 
investeringssubsidie voor het project 'Renovatie Sint-Janskapel Heusden' en het terugvorderen van het reeds 
uitbetaalde voorschot. 

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'het subsidiereglement 'Leisurefonds' - 
vaststelling' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'arbeidszorg'. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Provinciale steun arbeidszorg'. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'arbeidszorg'. 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Gekoelde en intelligente voedingsautomaat' i.h.k.v. het 
subsidiereglement inzake stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's.

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'de toestemming tot het verlenen van een 
hypothecaire volmacht op het recht van erfpacht op percelen gelegen op de Universitaire Campus te Diepenbeek en 
op alle opgerichte en nog op te richten gebouwen krachtens het erfpachtrecht' voor de provincieraadszitting van 21 
oktober 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de aanstelling als busbegeleider met ingang van 1 september 2020

besloten tot

de aanstelling als administratief medewerker BA ten minste 82 punten - SSC 106 met ingang van 1 september 2020

besloten tot

de aanstelling als opvoeder met SSC 106 met ingang van 1 september 2020

besloten tot

de affectatie met ingang van 1 augustus 2020

besloten tot

de affectatie (aanzuivering) met ingang van 1 september 2020

besloten tot

de oppensioenstelling met ingang van 1 januari 2021

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw Provinciaal Instituut voor 
Biotechnisch Onderwijs-campus (P.I.B.O.-campus) - aanduiding nieuw werkend lid - voordracht nieuwe kandidaat-
bestuurder' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020.

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw Vrienden van de Sporthal Provinciaal 
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Instituut voor Biotechnisch Onderwijs -  voordracht nieuwe kandidaat werkend lid - voordracht nieuwe kandidaat-
bestuurder' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020.

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 
(POV) - aanduiding nieuw effectief lid' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020.

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - 
Pedagogische Ondersteuning (POVPO) - aanduiding nieuw lid' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020.

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Samenwerkingsverband provinciaal en 
gemeentelijk volwassenenonderwijs Limburg - Comité van afgevaardigden van de inrichtende machten (CAIM) - 
aanduiding nieuw lid' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020.

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Scholengemeenschap van het Provinciaal 
en Stedelijk Onderwijs Limburg - Comité van afgevaardigden van de inrichtende machten (CAIM) - aanduiding nieuw 
lid' voor de provincieraadszitting van 21 oktober 2020. 

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Centra voor 
Volwassenenonderwijs - Centrumreglement met ingang van 1 september 2020' voor de provincieraadszitting van 21 
oktober 2020.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Het leveren van een minibus 8+1 voor leerlingenvervoer'

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:30 uur.

Wim Schoepen Jos Lantmeeters

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,


