2019-07-25
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-07-25 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Igor Philtjens,Tom Vandeput, leden; Liliane
Vansummeren, provinciegriffier wd.
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Kabinet Provinciegriffier
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Communicatiestrategie inzake de provinciale beleidsambitie voor deze legislatuur en
voor 2020 in het bijzonder'
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
besloten tot
de betaling van de tweede schijf van de lidmaatschapsbijdrage 2019
kennisgenomen van
het arrest van 18 juni 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 8 maart 2018 van de
deputatie tot toekenning van een verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden in 4 loten voor halfopen
bebouwing, op percelen gelegen te Heusden-Zolder, wordt vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 25 juni 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring tegen
de besluiten van 8 en 21 maart 2018 van de deputatie houdende de onontvankelijkverklaring van de administratieve
beroepen tegen de besluiten van 16, 23 en 30 november en 7 december 2017 van het college van burgemeester en
schepenen van Hasselt houdende de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen voor de aanpassing van het
vergunde binnenstedelijk project Quartier Bleu te Hasselt, wordt verworpen
kennisgenomen van
het arrest van 2 juli 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij, ingevolge de verzaking aan de
vergunning, de vernietiging wordt uitgesproken van het besluit van 1 maart 2018 van de deputatie houdende de
toekenning van een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden voor het slopen van kolenwasserij 1 (tussen
kw2, kw3, de losvloer, de lading en de kolenbunkers) op een perceel te Beringen
kennisgenomen van
het arrest van 18 juni 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de stilzwijgende beslissing van de
deputatie waarbij het administratief beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
de gemeente Lanaken van 28 juni 2012 houdende het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning voor het
bouwen van een woning op een perceel gelegen te Lanaken wordt afgewezen, wordt vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 20 juni 2019 van de Raad van State waarbij de afstand van geding wordt vastgesteld inzake het
cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van 9 oktober 2018 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij
het besluit van 18 januari 2017 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning werd
verleend voor het slopen van 9 gebouwen, het verbouwen van 2 loodsen met kantoren en conciërgewoning en het
bouwen van een kantoorgebouw te Hasselt werd vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 18 juni 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 1 maart 2018 van de
deputatie waarbij een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het bouwen van 49
sociale wooneenheden met 2 ondergrondse parkings op percelen gelegen te Sint-Truiden wordt vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 18 juni 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de afstand van geding wordt
vastgesteld inzake het beroep tot nietigverklaring tegen het besluit van 19 september 2018 van de deputatie waarbij
een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het bouwen van 2 appartementsgebouwen
met ondergrondse parkeergarage op percelen gelegen te Peer
DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het evenement 'MX GP Limburg (Grand Prix of Belgium)
2019 op 3 en 4 augustus 2019 te Lommel' i.h.k.v. regiomarketing
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor het evenement 'Binckbank Tour 2019 op 16 augustus 2019 te
Riemst'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
de vereffening van het saldo 2018 van de nominatim subsidie
besloten tot
het toekennen van een nominatieve projectsubsidie voor de wedstrijd 'Bemiddeling in bestuurszaken - 2019'
kennisgenomen van
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en goedgekeurd het voorstel van advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Landgoed'
te Maasmechelen in het kader van de publieke raadpleging
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Alken
Valley 2020' te Alken in het kader van de publieke raadpleging
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
'Ambiorixkazerne II' te Tongeren in het kader van het openbaar onderzoek
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Visvijver' te
Riemst in het kader van het openbaar onderzoek
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de organisatie van de raadpleging publiek en de adviesvraag (1ste
participatiemoment) over de start- en procesnota van het geïntegreerd planningsproces voor de ontsluiting van
Reigersvliet te Leopoldsburg - SALK
goedgekeurd
het voorstel tot goedkeuring van de start- en procesnota van het PRUP 'Ontsluiting Reigersvliet' te Leopoldsburg en
kennisgenomen van de samenstelling van het planteam - SALK
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van het voorschot van de nominatim subsidie voor de inrichting van een
dierendispensarium in Limburg
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van het voorschot van de subsidie 2019 voor de werking van milieu- en
natuurverenigingen
besloten tot
de vaststelling en uitbetaling van het saldo van de subsidie voor de werking van milieu- en natuurverenigingen 2018
besloten tot
de toekenning en uitbetaling van een subsidie i.h.k.v. het reglement 'Subsidiëring van kleinschalige initiatieven ter
ondersteuning van de circulaire en deeleconomie' voor het project 'Lokale Markt - ShareFair'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed
besloten tot
het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor het organiseren van
een aperitiefconcert met het McKenna Kwintet op donderdag 15 augustus 2019
besloten tot
het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor het organiseren van
een orgelconcert in het kader van de Internationale Zomeracademie voor organisten, koorzangers en
barokinstrumenten op dinsdag 13 augustus 2019
besloten tot
de toekenning van een maximale projectsubsidie i.h.k.v. het provinciaal reglement 'Subsidiëring van participatieve
en/of educatieve projecten 'Jong redt oud' - projectsubsidie' voor het project 'Molenkamp 2019' en de uitbetaling
van een voorschot
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het verlenen van de principiële belofte van subsidie voor het project 'Ruimte voor Water: Mugeletbeek' i.h.k.v. het
provinciaal reglement betreffende subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens
besloten tot
het verlenen van de principiële belofte van subsidie voor het project 'Ruimte voor Water: Galgendriesbeek' i.h.k.v.
het provinciaal reglement betreffende subsidiëring van werken aan waterlopen en wachtbekkens
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel m.b.t. de inhuldiging van de nieuwe bijenhal in het provinciedomein Nieuwenhoven
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Borgloon - wachtbekken Tivoli'
besloten tot
de gunning van de herhalingsopdracht 'Werken aan onbevaarbare waterlopen 2de cat. van District 2 en 3de cat. en
grachten van Houthalen-Helchteren (wateragentschap Noordwest-Limburg), dienstjaar 2019
besloten tot
de goedkeuring van de rekening voor het dienstjaar 2018 van de Watering de Dommelvallei
besloten tot
de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2019 van de Watering de Dommelvallei
besloten tot
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het uitvoerbaar verklaren van de belastingrol voor het dienstjaar 2019 van de Watering het Vereveld
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de gedeeltelijke verlegging van voetweg 20 in de Atlas van de Buurtwegen van Kermt en de goedkeuring van het
bijhorende rooilijnplan
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het beroepschrift ingediend d.d. 20 april 2019 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de
beslissing van de deputatie d.d. 14 maart 2019 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het
project 'bouw kantoorgebouw R&D3, aanleg parking, regularisaties'
kennisgenomen van
de beslissing van het schepencollege van Sint-Truiden waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het
verder exploiteren en veranderen van een centrum voor fruitteelt met toegepast wetenschappelijk onderzoek en
proeftuinwerking
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van een grondwaterwinning bij een vergund
veeteeltbedrijf
besloten tot
het bijstellen van de vergunningsvoorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning voor een inrichting voor de
productie van OSB-platen
besloten tot
het deels inwilligen van het verzoek van de exploitant tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor de exploitatie van
een waterzuiveringsinstallatie te Alken
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe elektriciteitscabine te Lommel
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'afschaffen van de differentiatie in dierlijk mest'
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor gronden afbraakwerken en wegeniswerken
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een
melkveehouderij
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning, voor het project “Maes Snelwegstraat” te Tessenderlo
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een hoogspanningscabine;
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project het bijbouwen van een paardenstal, het overdekken en
exploiteren van de mestopslag, het houden van honden en de regularisatie van de rijpiste;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het bijbouwen van een garage;
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning tot een eengezinswoning
en twee appartementen
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project ‘bouwen van 4 appartementen’
besloten tot
het verlenen van de gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een loods,
regularisatie heropbouw van een ingestorte berging en de ramen van de woning en het verbouwen van de stal naar
drie garages
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis, te Herk-de-Stad
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een terras met bankirai en het
verwijderen van een afdak (PVC)
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project 'het gedeeltelijk afbreken, uitbreiden en verbouwen van
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een woning, de afbraak van een bijgebouw en de aanleg van een zwemvijver'
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden en wijzigen van bestemming van drie
appartementen naar twee praktijkruimtes + één kantoor
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project: nieuwbouw van 26 appartementen en een
kantoorruimte + een parkeerkelder;
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project het verbouwen en uitbreiden van een woning tot
woning met kapsalon
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een terrasoverkapping;
besloten tot
het ontvankelijk verklaren van het beroep van derden tegen de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 1 juli 2019 houdende het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het slopen
van bestaande constructies en het bouwen van 9 appartementen en een handelsruimte
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning naar een
woning met vakantielogies;
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslag- en verdeelcentrum en
het veranderen van een opslagplaats voor materialen om daken te maken te Lummen
besloten tot
de weigering van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een windturbine te Halen
besloten tot
het onontvankelijk verklaren van het beroep van derden tegen de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 17 september 2018 waarbij een omgevingsvergunning werd verleend onder voorwaarden voor het
oprichten van een stalplaats voor oldtimers (bijgebouw),
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project 'het verkavelen van 3 loten'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
het nemen van een erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 2017-12-20 waarin het verkavelingsvoorschrift
werd aangepast voor het verkavelen van een terrein in 5 loten voor een woning in open bebouwing en 2 loten voor
een woning in halfopen bebouwing;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van bestaande
woongelegenheid en handelsruimte en het bouwen van 14 woongelegenheden, 1 handelsruimte en ondergrondse
parkeergarage;
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst
besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven - aanslagjaar 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer
besloten tot
het afvoeren van oude of ontvreemde materialen en het schrappen uit de provinciale inventaris
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
besloten tot
de vastlegging van de kredieten voor de aankoop van papier voor het dienstjaar 2019
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
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de verlenging van de opdracht 'Raamovereenkomst - leveren van verschillende soorten benzine, diesel, LPG en CNG
voor dienstvoertuigen, af te nemen aan pompen in België en buurlanden bij middel van tankkaarten' via het sluiten
van een overeenkomst.
besloten tot
de gunning van de opdracht 'leveren, plaatsen en in dienst stellen van nieuwe voetpadkasten en verlichting'
besloten tot
de overdracht van opdrachtnemer na de gunning van de opdracht 'raamovereenkomst: aankoop levering dagverse
groenten en fruit'
besloten tot
de goedkeuring van de selectieleidraad en selectievoorwaarden voor de opdracht 'het afsluiten en de hernieuwing
van de verzekeringsportefeuille van de provincie Limburg'
DIRECTIE / AFDELING: Arrondissementscommissariaat Tongeren
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Inrichting verkeersvormingsklassen - verlenging project 1 september 2019 t.e.m. 31
augustus 2020'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo van de werkingstoelage 2019.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie voor het jaar 2019.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als leraar SVWO.
besloten tot
de aanstelling als leraar SVWO.
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als godsdienstleraar
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als godsdienstleraar
besloten tot
de aanstelling als leraar (werken na pensioen)
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als paramedisch werker.
besloten tot
de affectatie m.i.v. 2017-09-01.
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag (pensioen) m.i.v. 2020-05-01
kennisgenomen van
het gunstig verslag van de onderwijsinspectie over de doorlichting
kennisgenomen van
het gunstig verslag van de onderwijsinspectie over de doorlichting
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de toekenning van renteloze studieleningen voor het academiejaar 2019-2020 met aanvraagdatum 2019-07-05
besloten tot
de toekenning van renteloze studieleningen voor het academiejaar 2018-2019 met aanvraagdatum 2019-07-05
besloten tot
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de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'het organiseren van een Barcelona-reis en
een Rome-reis'
besloten tot
de vaststelling van de verkoopprijs voor de leermapjes 'Ervaar thuiszorg' van het project 'Uniform'
besloten tot
de afvoer en buitengebruikstelling van oude of ontvreemde materialen en het schrappen uit de provinciale inventaris
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
de gunning van de creatieopdracht 'No Body' via het sluiten van een overeenkomst in het kader van de werking van
C-TAKT 2019
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:45 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

