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De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
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DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-05-07 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    

kennisgenomen van

het arrest van 16 april 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring tegen 
het besluit van 4 oktober 2018 van de deputatie tot weigering van een vergunning voor het verkavelen van gronden 
in 4 bouwloten en achterliggende kavels gelegen te Neerpelt wordt verworpen

kennisgenomen van

en akkoord verklaard om wel een antwoordnota in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het kader 
van de vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 6 juni 2019 van de deputatie houdende de toekenning 
van een omgevingsvergunning voor de afbraak van bestaande woningen met handel en het bouwen van drie 
appartementen gelegen te Hasselt

kennisgenomen van

het arrest van 16 april 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 19 juli 2018 van de 
deputatie tot toekenning van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 8 appartementen op een 
perceel gelegen te Lanaken wordt vernietigd

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 24 oktober 2019 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning werd verleend voor de afbraak van woningen, het rooien van bomen, de bouw van 40 
appartementen, kantoorruimte, ondergrondse parking en paviljoen op percelen gelegen te Herk-de-Stad

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

besloten tot

het toekennen en het vereffenen van het saldo 2019 van de nominatieve subsidie

kennisgenomen van

de dagorde van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de sociale huisvestingsmaatschappij 
Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor huisvesting op donderdag 25 juni 2020 en besloten tot het 
verlenen van een volmacht aan de vertegenwoordiger van de provincie Limburg

kennisgenomen van

de aanbiedingen via het e-voorkooploket voor het PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen” – 
deelplan 7 ‘Gemengd regionaal bedrijventerrein Nieuwe Bunders’ en akkoord verleend om hier geen gebruik van te 
maken

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'De definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) - uitbreiding regionaal bedrijventerrein Opglabbeek t.h.v. Scania Parts Logistics en Weltjens 
Transport nv te Oudsbergen' voor de provincieraadszitting van 27 mei 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

besloten tot

de toekenning en uitbetaling van het voorschot van een nominatim subsidie voor het project 'Beter bos via sociale 
tewerkstelling'

kennisgenomen van

en akkoord verleend tot het indienen van het agendapunt 'Concessieovereenkomst met Natuurpunt Beheer vzw voor 
het beheer van provinciale natuurterreinen in de Vallei van de Winterbeek in Hoeselt - vernieuwing van de 
overeenkomst' voor de provincieraadszitting van 27 mei 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het verlenen van de principiële belofte van subsidie voor het project 'Erosiewerken Driesstraat en Wouddal' i.h.k.v. 
het provinciaal reglement betreffende subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens

besloten tot

het sluiten van de intentieverklaring voor het project 'Gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek-Tongelreep'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

besloten tot

de toekenning van de maximale investeringssubsidie voor het project 'verlichting fietsaanleg De Motten' - stad 
Tongeren en de uitbetaling van de saldoschijf i.h.k.v. het subsidiereglement 'aanleg fietsvoorzieningen binnen het 
Fietsfonds'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van
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het schrijven met betrekking tot het melden van de tijdelijke toelating van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu tot de afvulling van ontsmettingsalcohol (handalcoholgel)

besloten tot

de aktename van de melding van de gehele definitieve stopzetting van de exploitatie van een sorteerinrichting voor 
elektrische en elektronische apparaten waaronder vooral ICT-materiaal

besloten tot

de aktename van de melding van overdracht van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een gemengd 
veeteeltbedrijf

besloten tot

de aktename van de melding van overdracht van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een 
varkensbedrijf

besloten tot

de aktename van de melding van overdracht van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een 
rundveebedrijf

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning via de 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 verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een recyclagepark

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een recyclagepark

besloten tot

het inwilligen van het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor het exploiteren van een inrichting voor 
het recycleren van metaalslakken

besloten tot

het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'plaatsing van 2 tijdelijke 
opslagconstructies in de vorm van industriële opslagtenten', voor een termijn van 2 jaar te Genk

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'update milieu en kantoor'

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'uitbreiding verwerkingscapaciteit'

kennisgenomen van

de intrekking van het beroepschrift van derden voor het project: ‘Aanvraag voor 11 kavels met aanleg van wegenis’, 
te Houthalen-Helchteren;

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande woning met aanhorigheden + het 
bouwen van een appartementencomplex bestaande uit 25 appartementen en een ondergrondse parkeergarage 
gelegen te Hoeselt

kennisgenomen van

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

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en akkoord verklaard het voorstel tot het ouderschapsverlof - Corona

besloten tot

de gunning van de opdracht 'assessments in het kader van de selectieprocedure directeur HRM'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

het vastleggen van een krediet betreffende de opdracht 'raamovereenkomst ICT-dienstverlening - 
datacenterdiensten voor provinciebestuur Limburg'  
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de selectie van de kandidaten voor fase 1 voor de opdracht 'Aankoop van een HRM-suite met volledige integratie 
van de loonadministratie en het personeelsbeheer' en besloten tot de vaststelling van de gunningswijze en -
voorwaarden voor de opdracht 'Aankoop van een HRM-suite met volledige integratie van de loonadministratie en het 
personeelsbeheer'

DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken    

besloten tot

de toekenning van de woonstvergoeding voor 2020 aan de bedienaren van de orthodoxe eredienst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van een vierde en laatste schijf van de schuldaflossing 2019.

besloten tot

het toekennen van een jaarlijkse nominatieve werkingssubsidie voor de periode 2020-2025 voor het onderhoud van 
het toeristisch fietsroutenetwerk. 

besloten tot

het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot van 50% voor het project 
'Onderhoudswerken (DLO) Gestelstraat, Sint-Maartenbergstraat en Grauwesteenstraat' 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 'Videoreportage op maat' 
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 'verscherping positionering/profilering - marketing' i.h.k.v. het 
subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in 
Limburg. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie 

kennisgenomen van

en akkoord verleend met de uitwerking van een zuurstoffinanciering voor de Limburgse logies i.v.m. de 
coronamaatregelen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

kennisgenomen van

en akkoord verklaard tot het geven van de goedkeuring aan de oprichting van een Technische Werkgroep 
Bacterievuur 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar in het lerarenplatform voor het schooljaar 2019-2020 

besloten tot

het verlenen van eervol ontslag met ingang van 01/05/2020

besloten tot

het verlenen van eervol ontslag met ingang van 01/05/2020

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

besloten tot

de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'hervulling van brandblustoestellen van het PLOT via 
raamovereenkomst'

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:40 uur.

Wim Schoepen Inge Moors

De provinciegriffier, De voorzitter wd.,


