2020-01-30
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-01-30 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; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Kabinet Provinciegriffier
kennisgenomen van
de evaluatie van de nieuwjaarsontvangst 'Gestelde lichamen' op 8 januari 2020 en het nieuwjaarsfeest voor het
personeel op 6 januari 2020
goedgekeurd
de geactualiseerde lijst voor het bezorgen van een Bokrijkabonnement als relatiegeschenk
Gouverneur-voorzitter Herman Reynders verlaat de zaal voor de behandeling van het volgende agendapunt en laat
zich vervangen door gedeputeerde Inge Moors als voorzitter wd.

DIRECTIE / AFDELING: Griffie
besloten tot
de toekenning van de eremedaille van de provincie Limburg
Gouverneur-voorzitter Herman Reynders neemt zijn plaats terug in
besloten tot
de gunning van de opdracht 'aankoop van licenties op digitale databanken voor de centrale administratieve
bibliotheek en de provinciale diensten - abonnement 2020'
besloten tot
het indienen bij de Raad van State van een verzoek tot voortzetting in het kader van de vernietigingsprocedures
ingeleid tegen het besluit van 20 december 2017 van de provincieraad van Limburg tot definitieve vaststelling van
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Prioritair regionaal bedrijventerrein Opglabbeek'

besloten tot
het indienen bij de Raad van State van een verzoek tot voortzetting in het kader van de vernietigingsprocedures
ingeleid tegen het besluit van 20 december 2017 van de provincieraad van Limburg tot definitieve vaststelling van
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Prioritair regionaal bedrijventerrein Opglabbeek'
Gouverneur-voorzitter Herman Reynders verlaat de zaal voor de behandeling van het volgende agendapunt en laat
zich vervangen door gedeputeerde Inge Moors als voorzitter wd.
besloten tot
1. de toekenning van de naam 'Leerstoel Herman Reynders. Inclusief en excellent onderwijs in Limburg. Scholen die
het verschil maken' aan de in uitvoering van het besluit van de provincieraad van 22 januari 2020 op te richten
leerstoel.
2. aanduiding van de vaste contactpersoon van de provincie Limburg bij het uitwerken van de leerstoel
3. aanduiding van de vertegenwoordiger van de provincie in de opvolgingscommissie
4. aanduiding lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van het doctoraatsonderzoek
Gouverneur-voorzitter Herman Reynders neemt zijn plaats terug in

kennisgenomen van
het vonnis van 6 december 2019 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, waarbij de vordering tot
schadevergoeding gericht tegen de provincie Limburg n.a.v. de waardevermindering van percelen ten gevolge van
de bestemmingswijziging door het PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Beringen' ongegrond wordt verklaard en,
aangaande de vordering tegen het Vlaams Gewest, een fout wordt weerhouden in hoofde van het Vlaams Gewest en
een deskundigenonderzoek wordt bevolen om te oordelen over de schadevergoedingseis
kennisgenomen van
het arrest van 14 januari 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarin het besluit van 5 december 2019
van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het verkavelen van grond gelegen te
Beringen in zijn uitvoering wordt geschorst en kennisgenomen van het voorstel om niet om de voortzetting van de
procedure ten gronde te verzoeken

besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 18 september 2019 van de deputatie waarbij een
omgevingsvergunning werd verleend voor het wijzigen van een verkavelingsvergunning met betrekking tot het
voorzien van een eventuele carport in de bouwvrije zijtuinstrook voor de loten 17 tot en met 23 en lot 34 op percelen

2020-01-30
gelegen te Nieuwerkerken
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
de vereffening van het saldo van de subsidie voor het project 'Tienhof'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over de start- en procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan 'Centrum Hechtel' te Hechtel-Eksel in het kader van de publieke raadpleging
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel van advies over de start- en procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan 'Toeristisch RUP Hechtel-Eksel' te Hechtel-Eksel in het kader van de publieke raadpleging

kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Zonevreemde terreinen en
gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten fase 2 ' te Peer
besloten tot
de goedkeuring van het gemotiveerd verzoek van de Procoro tot verlenging van de adviestermijn van het ontwerp
PRUP 'Uitbreiding Regionaal Bedrijventerrein Opglabbeek te Oudsbergen'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
de definitieve belofte van een aandeel van 20 % voor de uitvoering van inrichtingswerken op provinciale eigendom
i.h.k.v. de Ruilverkaveling Jesseren voor deel 2 van de inrichtingswerken, rekening houdend met de wijziging van de
kostenposten
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Riemst - openleggen en verleggen van de
Molenbeek - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst, addendum en dienstverleningsovereenkomst' voor de
provincieraadszitting van 19 februari 2020
besloten tot
de goedkeuring van de enige oplevering en de eindafrekening van de opdracht 'Grondafvoer (slib en sediment) en
grondige ruimingen - Onbevaarbare waterlopen 2de categorie'

besloten tot
het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren voor
projectontwikkeling binnen het stroomgebied van de Herk en de Mombeek
besloten tot
het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de 5 Vlaamse provincies en de Vereniging Vlaamse Provincies
(VVP) naar aanleiding van de 'Week van de provinciedomeinen'
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Dilsen-Stokkem - verkoop van de verlaten
bedding van de Rachelsbeek nr. 61 - vaststelling plan en instemming met de verkoopovereenkomst' voor de
provincieraadszitting van 19 februari 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
kennisgenomen van
het beroep ingediend tegen het besluit van de deputatie van 19 juni 2019 houdende het niet-goedkeuren van de
wijziging van een deel van buurtweg 2 in de Atlas van de Buurtwegen van Piringen

kennisgenomen van
het beroep ingediend tegen het besluit van de deputatie van 12 december 2019 houdende de gedeeltelijke
afschaffing van buurtweg 122 in de Atlas van de Buurtwegen van Genk
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2019-12-20 houdende het wijzigen van de voorwaarden van het besluit van deputatie
d.d. 2019-06-19 waarbij een vergunning wordt verleend voor het project 'uitbreiden van de melkveehouderij’
kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2020-01-08 houdende bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 2019-06-27
waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project 'bouw en exploitatie van een pluimveebedrijf
voor het houden van vleeskippen’
kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2019-10-18 houdende de wijziging van het besluit van deputatie d.d. 2019-02-20 waarbij
een omgevingsvergunning werd verleend voor het project 'uitbreiding varkenshouderij'

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande opslagplaats
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van de vergunde RWZI Bree door uitbreiding met een
bronbemaling
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besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een beschermde werkplaats
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een kaasverwerkend bedrijf
besloten tot
het verlengen van de beslissingstermijn van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een
rundveehouderij

besloten tot
de weigering van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 bedrijfsunits gelegen te Lommel
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van gebouwen en het bouwen van 7
appartementen

besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining op een terras
besloten tot
het onontvankelijk verklaren van het beroep van derden tegen de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 13 december 2019 houdende het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het
project 'het kappen van 66 bomen'

besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 1 lot voor open bebouwing en in 2
loten voor halfopen bebouwing gelegen te Oudsbergen;
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project 'appartementsgebouw Bocholt'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een carwash, het slopen
van een bergplaats en het rooien van bomen - dossier na rvv
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu
kennisgenomen van
het arrest van de Raad van State d.d. 2019-12-19 waarbij het besluit van de minister d.d. 2016-07-01 werd
vernietigd houdende een gegrondverklaring van het beroep tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2011-03-16 tot
het weigeren van de vergunning voor het exploiteren van een varkenshouderij
kennisgenomen van
het ministerieel besluit d.d. 2020-01-09 houdende de opheffing van het besluit van de deputatie d.d. 2010-11-25
waarbij een milieuvergunning werd verleend voor het exploiteren van een afvalenergiecentrale
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijst

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de vastlegging van een krediet i.v.m. de publicaties en assessments van vacante functies
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de salariskost
kennisgenomen van
en niet goedgekeurd voor vervanging van statutaire uren het voorstel tot het uitbreiden van de arbeidsprestaties met
20u/week van 1 februari 2020 tot 30 april 2020 ter vervanging van een personeelslid met ziekenverlof
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 22u/week vanaf 31 januari 2020 ter vervanging
van een personeelslid met ziekenverlof

kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 20u/week vanaf 31 januari 2020 ter vervanging
van een personeelslid met ziekenverlof
besloten tot
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de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
besloten tot
het geven van toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
besloten tot
de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
besloten tot
het geven van toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar

besloten tot
de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de opstart van een procedure dienstaanwijzing voor de invulling van de functie
medewerker belastingen
besloten tot
de toekenning van een aanvullend pensioen in de vorm van een rustrente met ingang van 1 maart 2020

besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 september 2020 om haar
pensioenaanspraken te doen gelden
kennisgenomen van
de resultaten van de deliberatie directeur HRM

kennisgenomen van
en goedgekeurd de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot de aanpassing van de voorwaarden om recht te hebben op een gratis aansluiting bij
de collectieve polis gezondheidszorgen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het ter beschikking stellen van de Boudewijnzaal voor de voorstelling van het
jaarverslag 2019 op 20 februari 2020
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst naar aanleiding van de 'afscheidsviering van de gouverneur'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
het vastleggen van de vergoedingen voor geleverde prestaties en van de verbrekingsvergoedingen voor de
architecten en aannemers en het annuleren van de restbedragen voor de stopzetting van het oude project voor het
bezoekerscentrum in Nieuwenhoven
besloten tot
de vastlegging van de bestelaanvragen en vorderingen 2020 kwartalen 1,2,3 en 4 voor de opdracht 'Hasselt Campus
Kunst - 299 - DBFM project'
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'onderhoudsovereenkomst lift'

besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'onderhoudscontract toegangscontrolesysteem'
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'onderhoud gebouwenbeheersysteem 'Skywalker 3''
besloten tot
de goedkeuring van de offerte voor de opdracht 'Diepenbeek campus - aansluiting elektriciteit
middenspanningscabine'

besloten tot
de vastlegging van de kredieten voor de opdracht 'LS/MS raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen,
onderhouds- en beperkte investeringswerken aan elektrische installaties in het patrimonium van het provinciebestuur
Limburg'
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor de uitvoering van technische controles
door een keuringsorganisme (EDTC)'
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Preventief en correctief onderhoud beheer en opvolging van het
periodiek onderhoud van alle liften'
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'raamovereenkomst herstellings-, aanpassings- en renovatiewerken
aan sanitaire installaties provincie Limburg'
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besloten tot
het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst van garage 2 voor de periode van 15 februari 2020 t.e.m. 31 december
2028
besloten tot
het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst van garage 7 voor de periode van 1 maart 2020 t.e.m. 31 december
2028

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT
besloten tot
de vastlegging van de kredieten voor de opdracht 'onderhoudscontracten en contracten voor dienstverlening 2020
tbv de afdeling ICT'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Inhuren van een Externe Dienst voor Bescherming en Preventie
(EDPB) via INFRAX (2018-2021)'
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'raamovereenkomst - herstellings-, aanpassings- en
renovatiewerken aan ramen, deuren en zonneweringen'
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'raamovereenkomst - bewakingsopdrachten'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
de goedkeuring voor het gebruik van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van een
modeshow van drie kledingwinkels in Sint-Truiden op zondag 16 februari 2020
besloten tot
de goedkeuring voor het gebruik van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de cd-opname door
het Brussels Barokorkest van 22 tot en met 25 maart 2020 en de vaststelling van de huur- en reinigingskosten

besloten tot
de goedkeuring voor het gebruik van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor een cd-opname van
17 tot en met 20 februari 2020 en de vaststelling van de huur- en reinigingskosten
besloten tot
de goedkeuring voor het gebruik van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor een cd-opname van 8
tot en met 14 februari 2020 en de vaststelling van de huur- en reinigingskosten
besloten tot
het terugvorderen van een gedeelte van het voorschot van de reeds betaalde subsidie voor het project 'Verblijven in
jouw natuurlijke stilte in een authentieke woonwagen dichtbij de magie van de eik!' i.h.k.v. het reglement betreffende
het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van de toekomst.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Aanpassen/vernieuwen website' i.h.k.v. het subsidiereglement
voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg.

besloten tot
de gunning van de opdracht 'ontwikkeling digitaal participatieplatform Duitse en Amerikaanse luchtfoto's uit WO II' deelopdracht 1
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse provincies, de VVP en het Vlaams Forum
Archeologie voor de Archeologiedagen 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Reglement betreffende het verlenen van
investeringssubsidies voor kleinschalige logies van de toekomst - wijziging en vaststelling' voor de
provincieraadszitting van 19 februari 2020
kennisgenomen van
en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'subsidiereglement - Reglement voor
bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg' - wijziging en
vaststelling' voor de provincieraadszitting van 19 februari 2020
besloten tot
het sluiten van een addendum aan de afgesloten overeenkomst met betrekking tot het realiseren van een aanvullend
traject 'Naar de Kern' in de gemeenten Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Tongeren en Pelt

besloten tot
de gunning van de opdracht 'publicatie van een redactionele advertentie m.b.t. de Limburgse vrijetijdseconomie in
STERCK Magazine' via het sluiten van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
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kennisgenomen van
de deelname aan de Wereldexpo Floriade 2022 te Almere - wordt onderzocht
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als opvoeder, godsdienstleraar, leraar, leraar niet-confessionele zedenleer voor het schooljaar
2019-2020
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar/opvoeder/godsdienstleraar voor het schooljaar 2019-2020
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als opvoeder en leraar voor het schooljaar 2019-2020

besloten tot
de affectatie met ingang van 1 december 2019
besloten tot
de affectatie met ingang van 1 september 2019
besloten tot
de affectatie (aanzuivering) met ingang van 1 september 2019 en 1 november 2019
besloten tot
het ontslag op eigen verzoek als technisch adviseur m.i.v. 2019-09-01.

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar SVWO en als administratief medewerker
besloten tot
de uitbreiding/herschikking van de vaste benoeming met ingang van 2020-01-01 als kleuteronderwijzer, leermeester
islamitische godsdienst, zorgcoördinator of administratief medewerker ten minste HSO - 63 punten ingevolge
princiepsbeslissing d.d. 2020-01-16.
besloten tot
de vaststelling van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
besloten tot
de verlenging van de opdracht 'aanstellen van een externe preventieadviseur' voor de periode van 1 januari 2020 tot
en met 31 december 2020
besloten tot
het sluiten van de overeenkomst inzake de redactie van cursussen voor de opleidingen van de leden van de
brandweer: natuurbranden

besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'algemeen onderhoud van de schietstand'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Opleiding houthaktechnieken voor de
medewerkers Limburgse hulpverleningszones' en tot de gunning van deze opdracht

besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'jaarlijks onderhoud van de filters van de
schietstand'
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:45 uur.
De provinciegriffier wd.,

De gouverneur-voorzitter,

Liliane Vansummeren

Herman Reynders

