
Aanwezig:

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

2020-12-10

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-12-10 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: Griffie    

besloten tot

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

de uitbetaling van de renten en aflossingen 2020 voor buitengewone investeringen aan de Sint-Quintinuskathedraal

Gedeputeerde Tom Vandeput neemt zijn plaats terug in

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 25 juni 2020 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning werd toegekend voor de exploitatie van een grondwaterwinning op percelen gelegen te 
Maaseik

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan GRUP 'Centrum Hechtel' te Hechtel-Eksel in het kader van de plenaire vergadering

besloten tot

de goedkeuring van de verlenging van de uitvoeringstermijn en de aanvaarding van de enige oplevering van de 
opdracht 'Opmaken van een visie ‘ruimtelijke economie’ in het kader van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

kennisgenomen van

het voorgestelde concept voor een tweejaarlijks bijgestuurd klimaatactieplan en akkoord verleend met het voorstel 
om een expliciet ondersteunend signaal te geven aan alle provinciale diensten om hieraan vlotte medewerking te 
verlenen

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel om principieel akkoord te gaan met de verdere uitwerking en organisatie van 4 
deelprojecten rond klimaatrobuuste tuinen

besloten tot

de uitbetaling van de tweede schijf 2020 van de nominatim subsidie voor het project ‘Loket onderhoud buitengebied 
via de Limburgse landschapsteams (project Parkrangers)’ 

besloten tot

de verhoging van de specifieke reserve, de toekenning en uitbetaling van een nominatim subsidie voor de werking 
2020 

besloten tot

de toekenning en uitbetaling van een nominatim subsidie voor het project 'Hondenlosloopbos Gerhagen'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een nominatieve werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2020

besloten tot

het toekennen en het uitbetalen van het saldo 2019 van de nominatim subsidie voor het project 'Buitenklas UCLL'

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een nominatieve werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Pelt - Aanleg van drie paairiffels binnen de bedding 
van de Warmbeek nr. 60'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

besloten tot

de goedkeuring van de wijzigingen aan het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) - september 2020
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2020-10-02 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 2020-08-27 houdende een weigering van de omgevingsvergunning voor het project 
'Windenergieproject Bilzen E313'

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2020-10-02 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 2020-08-07 houdende een weigering van de omgevingsvergunning voor het project 
'windturbines' te Bilzen-Hoeselt

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2020-10-14 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 2020-09-10 houdende een weigering van de omgevingsvergunning voor het project 
'hernieuwing en verandering van een omgevingsvergunning voor een pluimveebedrijf, het bouwen van een nieuwe 
kippenstal en regularisatie van een bestaande kippenstal (na vernieling door brand) zodat de inrichting 4 
kippenstallen omvat voor het houden van een totaal van 84 750 vleeskippen'

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2020-10-08 en 2020-10-09 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen 
de beslissing van de deputatie d.d. 2020-09-10 houdende de weigering van de bijstelling van de voorwaarden 
opgelegd in de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de opslag, overslag en sortering 
van afvalstoffen

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'uitbreiding melkveebedrijf'

besloten tot

het geven van een gunstig gevolg aan het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden van de 
omgevingsvergunning voor het exploiteren van een inrichting, gespecialiseerd in het ophalen en shredderen van ferro 
en non-ferro materialen, AEEA, cartridges en voertuigwrakken

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij een bijstelling werd gevraagd op de exploitatievoorwaarden voor 
een inrichting voor de productie van zelfklevende folierollen

besloten tot

het nemen van een erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 2020-10-29, waarbij een omgevingsvergunning 
werd verleend voor het project 'hernieuwing en uitbreiding van een inrichting met een permanente omloop voor 
motorvoertuigen'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf.

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een mestkalverenbedrijf

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van straatstenen 
en palissades

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van straatstenen 
met een werkplaats voor onderhoud materiaal

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning 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

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project ‘uitbreiden metaalbewerkingsinrichting - 2 bijgebouwen 
+ parkeerterrein’ te Pelt;

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Project Genk-Noord' voor het bouwen en exploiteren 
van één windturbine te Genk

kennisgenomen van

en akkoord verleend met de vraag voor termijnverlenging door de aanvrager in de beroepsprocedure tegen het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een poolhouse met grondkering, te Houthalen-
Helchteren;

kennisgenomen van

de intrekking van het beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 mei 2020 
waarbij een voorwaardelijke omgevingsvergunning werd verleend voor het kappen van 18 halfstam kersenbomen en 
1 notenboom

kennisgenomen van

de intrekking van het beroep van derden tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 
augustus 2020 waarbij een voorwaardelijke omgevingsvergunning werd verleend voor het afbreken van een vervallen 
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woning en het bouwen van twee halfopen en één open ééngezinswoning

kennisgenomen van

de intrekking van het beroep van derden ingediend tegen een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het 
verbouwen van een handelsruimte tot funerarium en het herinrichten van 2 appartementen, te Houthalen-Helchteren;

besloten tot

het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project afbraak van een tweewoonst en 
bijgebouwen en bouwen van een praktijkruimte met 4 appartementen, gelegen te Pelt;

besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een restaurant en een 
woongelegenheid, te Zonhoven;

besloten tot

het verlenen van de gedeeltelijke omgevingsvergunning voor het project: ‘aanvraag tot aanpassing gevel’, met 
betrekking tot een terrein gelegen te Borgloon

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het regulariseren van stalling voor landbouwvoertuigen, tuinberging 
en winterstalling te Hasselt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand november 2020

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

besloten tot

de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting gezinnen - aanslagjaar 2019

besloten tot

de oninbaarverklaring van een aantal aanslagen van de algemene provinciebelasting bedrijven - aanslagjaar 2019

besloten tot

de inkohiering van de algemene provinciebelasting bedrijven aanslagjaar 2020 - kohier 10 en 12

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

besloten tot

de pensionering met ingang van 1 januari 2021 en kennisgenomen van en akkoord verleend met het voorstel tot de 
deeltijdse contractuele aanstelling - 40%- in de graad van directeur voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 
juni 2021

besloten tot

de verlenging van de statutaire aanstelling voor de duur van 6 maanden met ingang van 1 januari 2021

besloten tot

de vaststelling van de kabinetstoelage voor de maand november 2020

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de verlenging van het vrijwilligerswerk van 4 januari 2021 tot en met 23 
december 2021

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de afwijkingen op het principe van de collectieve sluiting tijdens de 
eindejaarsperiode 2020

kennisgenomen van

de weigering van de aanstelling als architect omgevingsvergunning en akkoord verleend met de vraag tot 
contactopname met de 3de kandidaat op de wervingsreserve

kennisgenomen van

de resultaten van de mondelinge proef met het oog op de aanwerving van een contractueel deskundige veldwerker

besloten tot

de verlenging van de contractuele werfreserve van assistent erfgoedtuinier tot en met 17 december 2021

besloten tot

de verlenging van de contractuele werfreserve deskundige  C-TAKT tot en met 19 december 2021

kennisgenomen van

de resultaten van het assessment en de deliberatie en besloten tot de vaststelling van een contractuele 
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wervingsreserve Hospitality Manager 

kennisgenomen van

de resultaten van de mondelinge proef deskundige instructeur Brandweerschool en besloten tot de vaststelling van 
een contractuele wervingsreserve 

kennisgenomen van

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

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

de goedkeuring van wijzigingen aan de opdracht en de vastlegging van de kredieten 2020-2021 voor de opdracht 
'aankoop van een HRM-suite met volledige integratie van de loonadministratie en het personeelsbeheer – perceel 2: 
HRM-software'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

het sluiten van bijakte nr. 1 houdende een wijziging van de opdracht 'het sluiten en de hernieuwing van de 
verzekeringsportefeuille van de provincie Limburg - Perceel 6, luik 3: verzekering annulering van reizen en luik 4: 
bagageverzekering'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Raamovereenkomst - Veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking'

besloten tot

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

besloten tot

de goedkeuring van de voorlopige oplevering en de eindafrekening voor de opdracht '220 Diepenbeek campus - 
Branddeuren ateliers 223 & 224'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het niet toekennen van een subsidie voor het project 'Software integratie voor modulaire elektrische aandrijving van 
(klassieke) voertuigen' i.h.k.v. het subsidiereglement inzake stimulering van innovatief ondernemerschap voor 
Limburgse kmo's. 

besloten tot

het niet toekennen van een subsidie voor het project 'Customer Connect' i.h.k.v. het subsidiereglement inzake 
stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's. 

besloten tot

het niet toekennen van een subsidie voor het project 'Memory Game' i.h.k.v. het subsidiereglement inzake 
stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's. 

besloten tot

het niet toekennen van een subsidie voor het project 'Energieneutraal en kleinschalig wonen' i.h.k.v. het 
subsidiereglement inzake stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's. 

besloten tot

het niet toekennen van een subsidie voor het project 'Workbar' i.h.k.v. het subsidiereglement inzake stimulering van 
innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een nominatieve subsidie in het kader van het Leaderproject 'Dorp aan zet'. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als (kleuter)onderwijzer, leermeester LO, leermeester godsdienst/NCZ en zorgcoördinator. 

besloten tot

de tijdelijke aanstelling van het bestuurspersoneel voor het schooljaar 2020-2021

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Realisatie aanpassing C-TAKT+ Deel 2' via het sluiten van een overeenkomst

besloten tot

de gunning van de opdracht 'realisatie aanpassing C-TAKT+ Deel1' via het sluiten van een overeenkomst

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Creatie van de Productie 'CM_30'' via het sluiten van een overeenkomst in het kader 
van de werking van Theater op de Markt 2020

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

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,


