2019-09-18
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2019-09-18 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput,
leden; Monique Achten, provinciegriffier wd.
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
het arrest van 27 augustus 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 26 april 2018
van de deputatie waarbij een voorwaardelijke verkavelingsvergunning werd verleend voor het verkavelen van een
perceel gelegen te Ham 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 4 april 2019 van de deputatie houdende de toekenning van een
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in Herk-de-Stad
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Punctuele ruimtelijke knelpunten' te SintTruiden
besloten tot
de goedkeuring van de aangepaste eindafrekening van de opdracht 'Opmaken van een provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan - Mooi Zutendaal, inclusief een groenbeheerplan en het uitwerken van een uitdoofbeleid voor
weekendwoningen ter hoogte van de aangrenzende zone voor recreatie' en tot de betaling van de eindfactuur
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Adviesverlening in provinciale planningsdossiers inzake ruimtelijke ordening' via het
sluiten van een overeenkomst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Onroerend Erfgoed
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden betreffende de opdracht 'Redactie en opmaak magazine LEF Durven met Limburgs Erfgoed, jaargang 2 (2 edities)'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de gedeeltelijke verlegging van buurtweg 15 en de gedeeltelijke wijziging van buurtweg 35 in de Atlas van de
Buurtwegen van Zolder en de goedkeuring van het bijbehorende rooilijnplan
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 31 juli 2019 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing
van de deputatie d.d. 19 juni 2019 houdende een gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning voor het project
'uitbreiden van een melkveehouderij''

kennisgenomen van
de beslissing van het schepencollege van Genk waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het project
bouw van een nieuw Europees Crossdock (hal 1) en 2 opslagmagazijnen (hal 2 en hal 3).
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 26 april 2019 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing
van de deputatie d.d. 28 maart 2019 houdende een gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning voor het project
'nieuwbouw pluimveestallen’
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: oplossen van vismigratieknelpunten op de Vrietselbeek
in Stokkem, met als voorwerp volgende stedenbouwkundige handelingen: de afbraak van bestaande kopmuur in de
Vrietselbeek, de aanleg van 11 vistrappen, de aanleg van een dijk en het plaatsen van een houten damwand;
besloten tot
het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de hernieuwing en
verandering van een inrichting voor het recupereren van diverse soorten metaalschroot

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en uitbreiden van een melkveehouderij
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een oxyde hub te Pelt,
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep van derden tegen een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project: ‘Bouwen
van vier halfopen ééngezinswoningen + carports’ te Kinrooi;

2019-09-18
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep van derden tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
25 juni 2019 waarbij een omgevingsvergunning onder voorwaarden werd verleend voor het wijzigen van de
bestemming van handelshuis naar frituur met woning en plaatsen van publiciteit met verlichting
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor de aanleg van gescheiden riolering en wegenis en 15
loten te Oudsbergen;
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het wijzigen van de verkaveling met betrekking tot
het voorzien van een eventuele carport in de bouwvrije zijtuinstrook voor de loten 17 tot en met 23 en lot 34
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een
ééngezinswoning

besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project: ‘het ontbossen en inrichten van voetbalterreinen met
bijhorende parking’ te As;
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor de verbouwing van een bestaand hoevecomplex met 1 woning tot
een para-agrarisch bedrijf met meerdere nevenbestemmingen en het aanleggen van een loopsite op een weide

besloten tot
het verlenen van de gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de regularisatie van bijgebouwen en
vernieuwen van het dak
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 woningen

besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de (nieuwe) exploitatie van een grondwaterwinning
voor het beregenen van sierteelt (taxus) tijdens droge periodes te Hechtel-Eksel
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van de verbouwing van
een handel/hotelgebouw
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijsten
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de tussenkomst van de provincie in de vakbondspremie 2019

besloten tot
de vaststelling van de kabinetsvergoeding voor de maand augustus 2019.
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om haar pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 maart 2020.
besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 februari 2020 om haar
pensioenaanspraken te doen gelden
besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 maart 2020 om zijn
pensioenaanspraken te doen gelden

kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de bijkomende vastlegging van een krediet voor de opdracht 'raamovereenkomst onderhoud en kleine aanpassingen
aan diverse installaties inzake branddetectie'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst

2019-09-18
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Raamovereenkomst - herstellings-, aanpassings- en renovatiewerken aan ramen,
deuren en zonneweringen'
besloten tot
de selectie van de kandidaten en de goedkeuring van het bestek met nr. 2019N054070 voor de overheidsopdracht
'het afsluiten en de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de provincie Limburg'.
DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken
besloten tot
de uitbetaling van het saldo van de tussenkomst van de provincie in het werkingstekort van de gewone dienst voor
het dienstjaar 2019

besloten tot
de uitbetaling van het saldo van de tussenkomst van de provincie in het werkingstekort van de gewone dienst voor
het dienstjaar 2019
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Instelling Morele Dienstverlening
Limburg - begrotingswijziging 1 - 2019 - advies' voor de provincieraadszitting van 16 oktober 2019
kennisgenomen van
de beslissing van de minister van Justitie van 31 juli 2019 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot en met 1 juni 2020 voor het project 'Investering
buiteninfrastructuur' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de
toekomst.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Arbeidsmatige activiteiten aanbieden' i.h.k.v. het
arbeidszorgproject.
besloten tot
het uitbetalen van het saldo voor het project 'Solarport' i.h.k.v. het subsidiereglement inzake stimulering van
innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de tijdelijke aanstelling ter vervanging van de adjunct-directeur, van 1 september
2019 t.e.m. 31 augustus 2020.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
de toekenning van renteloze studieleningen voor het academiejaar 2019-2020 met aanvraagdatum 2019-09-04
besloten tot
het voorzien van een werkingsbudget om de loonkost terug te betalen van twee medewerkers aan het project
'Ontdek Techniektalent'

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:00 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Monique Achten

Herman Reynders

