2020-08-20
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-08-20 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: Inge Moors, voorzitter wd.; Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen,
provinciegriffier
De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:
DIRECTIE / AFDELING: Griffie
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw Limburgse Economische Raad
(L.E.R.) - voordracht nieuw kandidaat-lid - vervanging' voor de provincieraadszitting van 16 september 2020
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Universiteit Hasselt - voordracht nieuwe
leden van de Raad van Bestuur' voor de provincieraadszitting van 16 september 2020

besloten tot
de instemming met de aan de gewone Algemene Vergadering van de cvba met sociaal oogmerk Landwaarts van 27
augustus 2020 voorgelegde agendapunten
besloten tot
de instemming met de aan de gewone Algemene Vergadering van de cvba met sociaal oogmerk Kempisch Tehuis
van 26 augustus 2020 voorgelegde agendapunten
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 3 augustus 2020 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2019
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 9 juli 2020 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2019

kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 9 juli 2020 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2019
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 3 augustus 2020 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2019
kennisgenomen van
de beslissing van de gouverneur van 3 augustus 2020 betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2019
kennisgenomen van
het arrest van 7 juli 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring tegen
het besluit van 6 december 2018 van de deputatie tot toekenning van een omgevingsvergunning voor het afbreken
van bestaande bebouwing en het bouwen van 18 appartementen met keldergarages op een terrein gelegen te
Lanaken wordt verworpen

kennisgenomen van
het arrest van 22 juli 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 23 februari 2017 van
de deputatie tot toekenning van een verkavelingsvergunning voor gronden gelegen te Lommel wordt vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 22 juli 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring tegen
het besluit van 2 mei 2019 van de deputatie tot weigering van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van
een fruitloods met bijbehorende waterdoorlatende verharding gelegen te Sint-Truiden wordt verworpen
kennisgenomen van
het arrest van 22 juli 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring tegen
het besluit van 24 april 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het inrichten
en gebruiken van een grond voor het plaatsen van een verplaatsbare inrichting die voor bewoning wordt gebruikt op
een perceel gelegen te Wellen als ongegrond wordt verworpen
kennisgenomen van
het arrest van 14 juli 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de besluiten van 19 juli en 12 oktober
2017 van de deputatie tot toekenning van stedenbouwkundige vergunningen voor het oprichten, respectievelijk het
regulariseren van een tennisclub met tennisterreinen, petanquebaan, padelbaan en windschermen met
reclamebedrukking, op percelen te Sint-Truiden, worden vernietigd

besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 19 februari 2020 van de deputatie waarbij een
omgevingsvergunning werd verleend onder voorwaarden voor het project ‘Nieuwbouw handelspand’ op percelen
gelegen te Herk-de-Stad
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 5 maart 2020 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke
stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het bouwen van 49 sociale wooneenheden met 2 ondergrondse
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parkings op percelen gelegen te Sint-Truiden
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 18 maart 2020 van de deputatie waarbij een
omgevingsvergunning werd geweigerd voor de regularisatie van een reliëfwijziging op percelen gelegen te Bocholt
besloten tot
de aanstelling van een advocaat om de deputatie van de provincie Limburg in rechte te vertegenwoordigen en om de
belangen van de deputatie te behartigen in de schorsings- en vernietigingsprocedures die bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen worden ingeleid tegen het besluit van 11 juni 2020 van de deputatie houdende de
toekenning, onder voorwaarden, van een omgevingsvergunning voor het kappen van een bos, het uitbreiden van een
bestaande parking voor personenwagens, het aanleggen van een trailerparking en voor het uitbreiden van een
buitenopslagruimte en van een bufferbekken, op percelen gelegen te Zonhoven
besloten tot
het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 30 januari 2020 van de deputatie waarbij een
stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het bouwen van een carwash, het slopen van een bergplaats en
het rooien van een aantal bomen, op een perceel gelegen te Bree
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
het besluit van de gemeenteraad d.d. 6 juli 2020 tot herziening van de voorschriften van het GRUP “Centrumplein
Dilsen” te Dilsen-Stokkem in toepassing van artikel 7.4.4/1 VCRO - niet schorsing
kennisgenomen van
het voorstel van advies over het voorontwerp van het GRUP 'Sport- en recreatievelden' te Alken in het kader van de
plenaire vergadering
kennisgenomen van
het voorstel van advies over het ontwerp van het GRUP 'Centrum' te Diepenbeek

kennisgenomen van
de beschreven aanbiedingen via het e-voorkooploket voor het PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied
Maasmechelen' - deelplan 7 'Gemengd regionaal bedrijventerrein Nieuwe Bunders' en akkoord verleend met het
voorstel hier geen gebruik van te maken
kennisgenomen van
het voorstel van advies voor het windturbineproject te Warsage en akkoord verleend om dit voorstel als bezwaar in
te dienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dalhelm
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
kennisgenomen van
de stand van zaken betreffende de organisatie van het everzwijnenbeheer in de provincie Limburg

kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de goedkeuring van de bijkomende geplande activiteiten van de dienst
Milieu en Natuur naar derden in 2020
besloten tot
de goedkeuring van het beoordelingsverslag van de ambtelijke evaluatiecommissie, de toekenning van subsidies
i.h.k.v. het reglement kleine duurzame projecten en de uitbetaling van de voorschotten
besloten tot
de niet-toekenning van subsidies i.h.k.v. het reglement voor kleine duurzame projecten
besloten tot
de aanvaarding van de enige oplevering van de opdracht 'Vormgeving, drukken, handling en verzending van
tijdschrift 'Milieu & Natuur' - 2de verlenging
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een nominatieve werkingssubsidie voor het werkingsjaar 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het verlenen van de machtiging voor het aanleggen van een voetgangersbrug over de Gulp nr. 1.01, cat. 2 te Voeren
besloten tot
het verlenen van de machtiging voor het kruisen van de Hagebeek (cat. 2, nr. 135) voor het uitbreiden van
nutsleidingen

besloten tot
de gunning van de opdracht 'Provinciaal domein Nieuwenhoven - Herstellen KWZI'
besloten tot
het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot het gebruik van KMI-gegevens
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
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kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'korte termijn openbaar vervoerplan 2021
van de vervoerregio Limburg - voorstel advies provincie Limburg' - voor de provincieraadszitting van 16 september
2020
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Opstellen van een projectnota en
ontwerp voor de aanleg van de fietssnelweg Kolenspoor, en opvolging van de uitvoering van de werken - vaststelling
gunningswijze en -voorwaarden' voor de provincieraadszitting van 16 september 2020
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'slopen van bestaande en bouwen van een nieuwe
kalverstal'
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het project 'heropbouw en herinrichting bedrijfsloods'

besloten tot
het inwilligen van het verzoek tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden van de omgevingsvergunning voor het
exploiteren van een dierencrematorium
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor opslag en sorteren
van afvalstoffen
besloten tot
het nemen van een erratum aan het besluit van deputatie d.d. 2020-04-02 waarbij een omgevingsvergunning werd
verleend voor het project 'uitbreiding, verandering van een gemengd veeteeltbedrijf'

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en uitbreiden van een rundveehouderij
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een bestaand melkveebedrijf
besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een
betoncentrale

besloten tot
de akteneming van de melding voor het project 'Immo Genk Zuid - Slingerweg' betreffende het isoleren en
verstevigen van een bestaande dakconstructie te Genk
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
Hasselt d.d. 23 april 2020, waarbij een gedeeltelijke omgevingsvergunning met voorwaarden werd verleend voor het
wijzigen van gebouw G te Hasselt
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
Hasselt d.d. 23 april 2020, waarbij een gedeeltelijke omgevingsvergunning met voorwaarden werd verleend voor het
wijzigen van gebouw H2 te Hasselt
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
Hasselt d.d. 23 april 2020, waarbij een gedeeltelijke omgevingsvergunning met voorwaarden werd verleend voor het
wijzigen van gebouw H1 te Hasselt
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Uitbreiden van een woning met praktijkruimte en het
plaatsen van publiciteit' te Tongeren

besloten tot
het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘verbouwing pand tot 4 appartementen
en bouw 4 garages’, gelegen te Ham
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'Regularisatie van een tuin met
bijgebouwen' te Heusden -Zolder
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project: ‘bouwen van 4 appartementen’, gelegen te Bocholt
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het project: ‘bouw van een vrijstaande eengezinswoning met
carport’, gelegen te Bocholt
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'nieuwe opslagplaats' te Zutendaal
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besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning en een
vrijstaande garage, gelegen te Genk
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een poolhouse en kelder, gelegen te
Houthalen-Helchteren
besloten tot
de weigering van een omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van 7
appartementen en 1 halfopen eengezinswoning, gelegen 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 juli 2020
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

kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het herverdelen van de onderhoudsuren vanaf 1 september 2020
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de herverdeling van onderhoudsuren n.a.v. de pensionering van een
beambte vanaf 1 september 2020

besloten tot
de aanstelling als bestuurssecretaris ingenieur Projectgrindwinning/Water vanaf 2 september 2020 voor onbepaalde
duur.
besloten tot
de aanstelling als contractueel hoofddeskundige - 60% - voor de periode van 17 september 2020 tot en met 31
december 2020

besloten tot
de vaststelling van de blijvende arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van het arbeidswegongeval van 16 oktober
2017 en de vaststelling van de jaarlijkse rente.
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het ontslag dat werd ingediend via aangetekend schrijven van 15 juli 2020

kennisgenomen van
het ontslag dat werd ingediend via aangetekend schrijven van 29 juli 2020
besloten tot
de aanstelling als halftijds contractueel beambte met ingang van 24 augustus 2020
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 mei 2021.
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 mei 2021

besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 mei 2021.
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om haar pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 mei 2021.
besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 mei 2021 om haar
pensioenaanspraken te doen gelden

besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg op 31 juli 2020 's avonds.
besloten tot
de aanduiding voor het uitoefenen van de hogere functie van hoofdmedewerker met ingang van 1 juli 2020 tot het
ogenblik dat de functie van hoofdmedewerker opnieuw wordt ingevuld maar uiterlijk eindigend op 31 december 2020
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besloten tot
de aanduiding als waarnemer van de hogere functie directeur Real Estate met ingang van 1 augustus 2020 tot op het
ogenblik dat de functie directeur Real Estate zal zijn ingevuld en uiterlijk voor de duur van 6 maanden
kennisgenomen van
de resultaten van de deliberatie in het kader van de aanstelling van een statutair directeur HRM

besloten tot
het vaststellen van de selectieprocedures en de selectiecommissies voor de aanleg van statutaire en contractuele
wervingsreserve reeks 2 - 2020
- afdelingchef Centrale Aankoopdienst
- afdelingschef Hospitality Manager
- afdelingschef Marketing & Communicatie
- architect Omgevingsvergunning
- projectcoördinator Build/Real Estate
- deskundige Technieken/Elektriciteit
- deskundige Infrastructuur ICT
kennisgenomen van
de consequenties van de wet van 12 juni 2020 'tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de
voorbevallingsrust in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust'
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel inzake de arbeidsrechtelijke en administratieve gevolgen voor de
personeelsleden die in corona-quarantaine geplaatst worden

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT
besloten tot
de gunning van de opdracht 'aankoop windows 10 enterprise licenties' via de afgesloten raamovereenkomst 'de
aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's m.b.t. standaard software' via
het sluiten van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Migratie regeltechnische installaties HVAC'

besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'isoleren van leidingen HVAC'
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Huur, levering, indienststelling en
onderhoud plotter'
DIRECTIE / AFDELING: Arrondissementscommissariaat Tongeren
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Inrichting verkeersvormingsklassen - verlenging project 1 september 2020 t.e.m. 31
augustus 2021'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van een werkingssubsidie 2020

besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het werkingsjaar 2020.
besloten tot
het toekennen van een provinciale investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project
'Onderhoudswerken Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Heide' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende
de subsidiëring voor het onderhoud en instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed.
besloten tot
het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Restauratie en
opwaardering Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Rust, Heppen' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de
subsidiëring voor het onderhoud en instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Restauratie en herstel sluiswerk en waterwerk Herkermolen
Herk-de-Stad' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring voor het onderhoud en instandhouding
van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed.

besloten tot
het toekennen van een investeringssubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Restauratie
oorlogsgedenkteken Sint-Maartenplein Sint-Truiden' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring
voor het onderhoud en instandhouding van waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Hoeve Mieneke herleeft!' i.h.k.v. het provinciaal reglement
subsidiëring van projecten onroerend erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie.
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besloten tot
het lanceren van de tweede projectoproep 2020 i.h.k.v. het subsidiereglement betreffende het verlenen van subsidies
voor toeristische logies van de toekomst.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
de definitieve saldoberekening en de gedeeltelijke terugvordering van het eerder uitbetaalde saldo van de provinciale
cofinanciering i.h.k.v. het EFRO-project 'Naar een duurzame energievoorziening in steden'
besloten tot
het uitbetalen van het voorschot van de nominatieve subsidie voor het onderhoud van het Toeristisch
Fietsroutenetwerk voor de periode januari-juni 2020

besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Ergonomische pneumatische kraan voor het bouwen met
innovatieve XL rendementsblokken' i.h.k.v. het subsidiereglement inzake stimulering van innovatief
ondernemerschap voor Limburgse kmo's.
besloten tot
het toekennen van een projectsubsidie voor het project 'financiële doorlichting' i.h.k.v. het subsidiereglement voor
bedrijfsgerichte acties van kleinschalige logies en het uitbetalen van een voorschot
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor de realisatie van het project 'Sint-Lutgart' i.h.k.v. het reglement betreffende
de subsidiëring van innovatieve projecten ter versterking van de kernen van Limburgse steden en gemeenten.
besloten tot
het goedkeuren van de doorverkoop van een perceel industriegrond met aanhorigheden
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
besloten tot
het goedkeuren van de projectfiche van het Terroir Ontwikkelingscentrum als business unit voor de periode van 1
september 2020 tot en met 31 december 2025 en het toekennen en uitbetalen van een jaarlijkse nominatieve
projectsubsidie.
besloten tot
het toekennen en uitbetalen van het saldo van de werkingssubsidie 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag als leraar met ingang van 2020-08-01.
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:30 uur.
De provinciegriffier,

De voorzitter wd.,

Wim Schoepen

Inge Moors

