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DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-01-07 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
Vergadering door middel van digitale communicatiemedia
Deelnemers:

Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, 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 'Provincieraadsvergaderingen van januari
en februari 2021 - vergadering via digitale communicatiemiddelen' voor de provincieraadszitting van 20 januari 2021
kennisgenomen van
het arrest van 26 oktober 2020 van het Hof van Beroep te Antwerpen waarbij het hoger beroep van de provincie
tegen het (tussen)vonnis van 5 maart 2019 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt wordt verworpen en de
veroordeling van de provincie tot betaling van een planschadevergoeding voor schade veroorzaakt door het PRUP
'Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen' wordt bevestigd en kennisgenomen van en akkoord verleend met
het voorstel tot het inwinnen van een advies omtrent de haalbaarheid van een cassatieberoep

kennisgenomen van
het arrest van 3 december 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 13 september
2018 van de deputatie tot toekenning van een stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van een bestaande
woning en het bouwen van appartementen gelegen op een perceel te Bree wordt vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 26 november 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
ingeleid tegen het besluit van 8 augustus 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd
voor het regulariseren van een loods (opslagplaats voor bouwmaterialen) en verhardingen op percelen gelegen te
Bilzen wordt verworpen
kennisgenomen van
het arrest van 19 november 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 8 augustus 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het
plaatsen van een windturbine op een perceel gelegen te Gingelom wordt verworpen
kennisgenomen van
de arresten van 3 december 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 19 februari
2020 van de deputatie houdende de toekenning van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een
meergezinswoning met 12 appartementen en een ondergrondse parkeergarage te Hasselt wordt vernietigd
kennisgenomen van
het arrest van 10 december 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 29 augustus
2019 van de deputatie houdende de toekenning van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming
en het verbouwen van een vrijstaande garage naar horecagelegenheid, het inrichten van de voortuin met een terras
en parkeerplaatsen en het bouwen van een sanitaire ruimte tegen de linkergevel van een woning op een perceel te
Hamont-Achel wordt vernietigd

kennisgenomen van
het arrest van 10 december 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij inzake het beroep tot
nietigverklaring tegen het besluit van 20 september 2017 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke
stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het bouwen van 1 extra appartement als een beperkte 4de
bouwlaag, renovatie van 2 commerciële ruimtes en van 4 appartementen op een perceel gelegen te HouthalenHelchteren, het bemiddelingsakkoord van 28 oktober 2020 wordt bekrachtigd en de afstand van geding wordt
vastgesteld
kennisgenomen van
het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 10 december 2020 waarbij het besluit van 15 mei 2019
van de deputatie waarbij een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor het regulariseren
van een erfafsluiting in Bekaertdraad met 60 cm boord in betonblokken en betonplaten op een perceel gelegen te
Riemst wordt vernietigd
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vzw Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) - vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) - bouw nieuwe loods en mestsilo op percelen in Sint-Truiden 1.
Onttrekking deel van een perceel aan de concessie en wijziging concessieovereenkomst vzw pcfruit 2. Desaffectatie
tot het privaat domein van de provincie Limburg 3. Toekenning opstalrecht aan vzw PVL' voor de
provincieraadszitting van 20 januari 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) 'Tuinwijk Eisden' te
Maasmechelen
kennisgenomen van
het definitief vastgestelde ontwerp van het gemeentelijk RUP 'Binnenhof' te Tessenderlo en akkoord verleend met
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het voorstel om geen gebruik te maken van een schorsing
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'De voorlopige vaststelling van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Kleinhandelszone Ringlaan' te Sint-Truiden' voor de
provincieraadszitting van 20 januari 2021
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur
besloten tot
het stopzetten van de openbare procedure als plaatsingsprocedure van de opdracht 'De Wijers - raamovereenkomst
inrichtingselementen huisstijl 'De Wijers' voor instapplaatsen en hotspots' en kennisgenomen van en akkoord
verleend met het voorstel tot de herstart van de opdracht via een mededingingsprocedure met bekendmaking en de
voorlegging van het herwerkt ontwerpbestek aan de projectpartners
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
besloten tot
het goedkeuren van wijziging 1 voor de opdracht 'Ecohydrologische studie van de Roosterbeekvallei'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
de goedkeuring van de terugvordering van compensatiebedragen per regio bij de Vlaamse overheid voor het
werkjaar 2021 in het kader van de uitvoering van het gecompenseerd vervoer
besloten tot
het indienen van de aanvraag van een werkingstoelage voor de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer Limburg voor
2021
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
de beslissing van het schepencollege van Hasselt waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het project
'Liantis tris'
kennisgenomen van
het beroepschrift d.d. 2020-11-20 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing
van de deputatie d.d. 2020-10-21 waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het project
'Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek - uitvoering PUP vallei'
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een inrichting
gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'afkoppelen parasitair debiet' te Lanaken
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: verkaveling voor 1 lot voor open
bebouwing en 2 loten voor halfopen bebouwing te As.
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 2 bouwloten voor
open bebouwing gelegen te Gingelom
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van de gevraagde vergunning voor de verandering van de (federale)
springstoffenvergunning klasse 1 voor de exploitatie van de afdeling slaghoedjes
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijsten
besloten tot
het betalen van de pensioenbijdragen 2021 van het pensioenfonds van de statutaire ambtenaren, de tweede
pensioenpijler contractuelen en het pensioenfonds van de mandatarissen

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de betaling van facturen die betrekking hebben op publicaties van vacante
functies in 2021
besloten tot
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de aanduiding als waarnemer van de hogere functie van directeur Griffie met ingang van 1 januari 2021
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve van deskundige G-Sport tot en met 8 januari 2022
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve van deskundige overheidsopdrachten tot en met 8 januari 2022
besloten tot
het vacant verklaren van de functies reeks 1 - 2021 en het vaststellen van de selectiecommissies, de
selectieprocedures, de toelatingsvoorwaarden en de functiebeschrijvingen
besloten tot
de vacantverklaring van de functie hoofdmedewerker wachter Domein Bokrijk en het vaststellen van de
selectieprocedure, de selectiecommissie, de toelatingsvoorwaarden en de functiebeschrijving

kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van het stappenplan van de werven en de voorgestelde fasering in de tijd
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Vaststelling van de gunningswijze en voorwaarden voor de opdracht 'Genk Campus Politieterrein 084 - Bouwen nieuw Opleidingsgebouw' - vaststelling'
voor de provincieraadszitting van 20 januari 2021
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Raamovereenkomst: leveren van koffie,
thee en bijhorende verbruiksproducten bestemd voor het provinciehuis Limburg en de provinciale instellingen'
besloten tot
de aanvaarding van de voorlopige oplevering en de eindafrekening van de opdracht 'Neerpelt - Dommelhof - 424 DDC regeling sporthal'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project ‘Online branding’ in het
kader van het ‘subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige
logies en fietscafés in Limburg’.

besloten tot
het toekennen van een projectsubsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Versterking van de
profilering en positionering' i.h.k.v. het subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de
exploitatie van kleinschalige logies en fietscafés in Limburg
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Uitvoeren van mystery-visits i.h.k.v. het
professionaliseringstraject voor kleinschalige logies'.
besloten tot
het verlengen van de opdracht 'Het geven van collectieve inspiratiesessies i.h.k.v. het professionaliseringstraject
kleinschalige logies'.

besloten tot
het sluiten van een overeenkomst betreffende de samenwerking voor het project 'Uitvoeren van doorlichting van het
management en infrastructuur, het coachen bij de opmaak van het groeiplan en begeleiding bij de opmaak van een
subsidieaanvraag i.h.k.v. het professionaliseringstraject voor kleinschalige logies'.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het niet toekennen en uitbetalen van het subsidiesaldo en het terugvorderen van het uitbetaalde voorschot voor het
project 'Arnoud, lokale apothekers ondersteunen in hun communicatie en ondernemerschap door gebruik van
slimme sensorschermen en AI-gedreven toepassingen' wegens de terugtrekking van de consortiumpartners en de
stopzetting van het project.
besloten tot
het terugvorderen van de te veel uitbetaalde subsidie voor het project 'Postgraduaat: Drones Business Architect'
i.h.k.v. het provinciaal subsidiereglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds.
besloten tot
het gunnen van de opdracht 'Insert van de economische nieuwsbrief 'Limburg op koers' in 2021' via het sluiten van
een overeenkomst.

besloten tot
het gunnen van de opdracht 'Insert van de economische nieuwsbrief 'Limburg op koers' in 2021 via het vakblad
STERCK Magazine' via het sluiten van een overeenkomst
kennisgenomen van
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en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'vaststelling van de gunningswijze en voorwaarden voor de opdracht 'Ontwikkeling corporate identity, marketing- en communicatiestrategie Fruitspoor
Limburg en design pilots' voor de provincieraadszitting van 20 januari 2021
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als leraar secundair volwassenenonderwijs
besloten tot
de aanstelling als leraar secundair volwassenenonderwijs
besloten tot
de aanstelling als administratief medewerker

besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar SVWO en als administratief medewerker.
besloten tot
de tijdelijke aanstelling als leraar SVWO.
besloten tot
de wijziging van het arbeidsreglement van de Provinciale Basisschool Voeren en de Provinciale Kleuterschool St.Martens-Voeren

besloten tot
de tijdelijke aanstelling van het bestuurspersoneel voor het schooljaar 2020-2021
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters

