2021-02-04
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-02-04 VAN DE
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG
De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.
Aanwezig: 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
besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2018 in het kohier van de Watering Het
Schulensbroek
besloten tot
het niet aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2018 in het kohier van de Watering Het
Schulensbroek

besloten tot
het niet aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2018 in het kohier van de Watering Het
Schulensbroek
besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2019 in het kohier van de Watering De Vreenebeek

besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2020 m.b.t. percelen gelegen te Hoeselt
kennisgenomen van
het arrest van 14 januari 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 4 juli 2019 van de deputatie houdende de weigering van een omgevingsvergunning voor het
bouwen van een woning met vrijstaande garage te Alken wordt verworpen
kennisgenomen van
het arrest van 17 december 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring
tegen het besluit van 15 mei 2019 van de deputatie waarbij de omgevingsvergunning werd geweigerd voor het
regulariseren van onvergunde werken op een terrein gelegen te Hamont-Achel als onontvankelijk wordt verworpen
besloten tot
de bekrachtiging van de nota met opmerkingen die voor de deputatie werd ingediend bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen in het kader van de schorsingsprocedure ingeleid door de stad Hasselt en het college van
burgemeester en schepenen van de stad Hasselt waarin de schorsing in kortgeding wordt gevraagd van het besluit
van 1 oktober 2020 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning verleend werd voor o.a. het bouwen van 80
woonentiteiten, 14 studentenkamers met 1 eenheid dagrecreatie (= gemeenschappelijke ruimte studenten), 1
caféruimte, 1 detailhandel, 4 professionele ruimten (diensten), een ondergrondse parkeergarage voor 139 voertuigen
en het exploiteren van gebouwgebonden voorzieningen op percelen gelegen te Hasselt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
kennisgenomen van
de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan - GRUP - 'Centrumplein Rotem' - GP - te
Dilsen-Stokkem
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel van antwoord ter bevestiging van de onteigeningsintentie van de provincie
Limburg in het kader van het PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Leopoldsburg' - deelplan 7
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
besloten tot
het verlengen van de uitvoeringstermijn en de termijn voor het indienen van de verantwoordingsstukken met 1 jaar,
uiterlijk 1 april 2022 voor het project 'Leren en spelen in het groen' i.h.k.v. de subsidiëring van 'Klimaatprojecten van
MOS-scholen'
besloten tot
het verlengen van de uitvoeringstermijn en de termijn voor het indienen van de verantwoordingsstukken met 1 jaar,
uiterlijk 28 februari 2022 voor de subsidies in het kader van het subsidiereglement 'Provinciaal reglement betreffende
de subsidiëring van vergroeningsprojecten'
besloten tot
de goedkeuring van de verschuivingen in het budget en het verlengen van de uitvoeringstermijn en de termijn voor
het indienen van de verantwoordingsstukken met 1 jaar, uiterlijk 28 maart 2022 voor het project 'Een groene,
avontuurlijke en leerrijke speelplaats' i.h.k.v. het subsidiereglement 'Vergroeningsprojecten van schooldomeinen'
besloten tot
de goedkeuring van de verschuivingen in het budget en het verlengen van de uitvoeringstermijn en de termijn voor
het indienen van de verantwoordingsstukken met 1 jaar, uiterlijk 28 maart 2022 voor het project 'Een groene,
avontuurlijke en leerrijke speelplaats' i.h.k.v. het subsidiereglement 'Vergroeningsprojecten van schooldomeinen'
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
kennisgenomen van
de huidige werking van provinciedomein Nieuwenhoven, de noden in domein Nieuwenhoven en akkoord verleend
met het voorstel om principieel akkoord te gaan met de aangepaste planning voor de uitwerking van een
totaalconcept met inbegrip van de bouw van een nieuw bezoekerscentrum in het domein.
besloten tot
het goedkeuren van de offerte voor de opdracht 'Maaseik - Openleggen en herwaarderen Oude Beek opwaarts
Broekstraat'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Projectovereenkomst voor de uitvoering
van het EFRO-project mobipuntencluster noord-zuidas' voor de provincieraadszitting van 24 februari 2021
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Samenwerkingsovereenkomst voor de
uitvoering van het EFRO-project mobipuntencluster noord-zuidas tussen de provincie Limburg en de lokale besturen
Hasselt, Houthalen-Helchteren, Peer en Pelt' voor de provincieraadszitting van 24 februari 2021
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor assemblage van
fotovoltaïsche cellen op substraten en hun bekabeling tot het vormen van autonome zonnepanelen voor
ruimtesatellieten
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vergunde onderwijsinstelling

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vergund gemengd
veeteeltbedrijf
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een varkensbedrijf

besloten tot
het toekennen van de termijnverlenging inzake de omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van een
vergund rundveebedrijf
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het opvullen van een voormalige groeve

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'sloop van een loods en gedeeltelijke sloop van een
varkensstal en het hernieuwen van een grondwaterwinning van een varkens- en pluimveehouderij'
besloten tot
het inwilligen van het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie naar aanleiding van de algemene
evaluatie van de GPBV-installatie, tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor het exploiteren van een inrichting
voor de inzameling, de opslag en behandeling van olieachtige afvalstoffen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke
vloeibare afvalstoffen
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing, toevoeging, wijziging en uitbreiding van
een inrichting voor grond- en afbraakwerken en infrastructuurwerken'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'verandering asfaltplant en betoncentrale'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een bestaande vergunde bierbrouwerij

besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een
betoncentrale en een inrichting voor het stockeren van inerte materialen
besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een werkplaats
met opslagplaatsen en een bijbehorend kantoorgebouw

besloten tot
de aktename van de melding van overdracht van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een
varkenshouderij
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep van derden tegen een omgevingsvergunning verleend door het college van
burgemeester en schepenen van Hasselt voor het bouwen van een woning, te Hasselt;
kennisgenomen van
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de intrekking van het beroep van derden tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het verwijderen van
een onvergunde parking en het aanleggen van een nieuwe parking, te Oudsbergen;
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor de exploitatie (regularisatie) van een grondwaterwinning voor het
beregenen van 3 voetbalvelden in droge periodes

besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een grondwaterwinning voor het aanvullen van
een visvijver
besloten tot
het gedeeltelijk verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementsgebouw met 12
wooneenheden met een ondergrondse parking, carports en fietsenberging en een eengezinswoning met carport,
gelegen te Kinrooi
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de 'nieuwbouw van 15 appartementen met
ondergrondse parking en 3 tuinbergingen en met bijhorende terreinaanleg' te Lommel
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor de regularisatie van een landbouwloods, een verblijf voor
seizoensarbeiders en woonunits

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een bestaande woning, slopen van een woning,
plaatsen van omheining en kappen van bomen, te Bree;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage met kelder, gelegen te
Ham;

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

goedgekeurd
de collectieve bestellijst
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijsten
besloten tot
1. het goedkeuren van de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid m.b.t. de algemene
provinciebelasting gezinnen aanslagjaar 2021
2. en kennisgenomen van en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Kennisgeving
van de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de verwerking van de algemene
provinciebelasting gezinnen 2021' voor de provincieraadszitting van 24 februari 2021
DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de contractuele aanstelling van een assistent technisch atelier met ingang van 1 maart 2021 voor onbepaalde duur
(princiepsbeslissing d.d. 14 januari 2021)
besloten tot
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 juni 2021 om haar
pensioenaanspraken te doen gelden

besloten tot
het verlenen van eervol ontslag om haar pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 maart 2021
besloten tot
de verlenging van de contractuele werfreserve van deskundige belastingen/boekhouding tot en met 8 februari 2022
besloten tot
de vervanging van een lid van de selectiecommissie deskundige infrastructuurbeheer en deskundige businessanalist
wegens ziekte

kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag van werkplekleren (schoolstage) en het voorstel van stagedienst
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de aanpassing van de rechtspositieregeling - de betaling van het salaris
besloten tot
de aanpassing van de rechtspositieregeling - het verlof voor mantelzorg
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DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
besloten tot
de vastlegging van de bestelaanvragen en vorderingen 2021 voor de vier kwartalen voor de opdracht 'Hasselt
Campus Kunst - 299 - DBFM project'
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Hasselt - Campus Kunst - 297 - prefab lokalen - eerste graad' naar aanleiding van de
aangepaste offerte
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor de uitvoering van het project 'Aanleg toeristisch fietsroutenetwerk
Simpernelstraat' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het toeristisch fietsroutenetwerk.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'In volle verbinding met je paard genieten in 't Welthof' 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 'Fietsverhuur' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen
van subsidies voor toeristische logies van de toekomst.
besloten tot
de lancering van de eerste projectoproep 2021 in het kader van het reglement betreffende het verlenen van subsidies
voor toeristische logies van de toekomst - investeringssubsidies.

besloten tot
het gunnen van de opdracht 'Uitvoeren van mystery-visits i.h.k.v. het professionaliseringstraject voor kleinschalige
logies'.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het toekennen van een werkingssubsidie voor het werkjaar 2021 en het uitbetalen van een voorschot als bijdrage in
de personeels- en werkingskosten.
besloten tot
het goedkeuren van de doorverkoop van een perceel industriegrond met bedrijfsunit (unit 4) in exclusieve eigendom
en twee percelen in gedwongen mede-eigendom, gelegen te Hamont-Achel
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
besloten tot
het toekennen van een provinciale werkingssubsidie 2021 en het uitbetalen van een voorschot.
besloten tot
het toekennen van een provinciale werkingssubsidie 2021 en het uitbetalen van een voorschot.

besloten tot
de gunning van de opdracht 'Uitvoeren van de selectieprocedure voor een coördinator PIBO-campus vzw' via het
sluiten van een overeenkomst
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het EFRO-project 1126 - 'Integratie van 3D metaalprinten' i.h.k.v. het
provinciaal cofinancieringsreglement voor projecten in het kader van Europese programma's.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als leraar

besloten tot
de aanstelling als leraar / administratief medewerker
besloten tot
de aanstelling als leraar
besloten tot
de aanstelling als leraar / leraar ASV / leraar NCZ
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider

besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
besloten tot
de aanstelling als busbegeleider
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besloten tot
het verlenen van eervol ontslag met ingang van 2021-01-01.
besloten tot
het verlenen van eervol ontslag met ingang van 2021-09-01
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
het sluiten van een hostingovereenkomst en een overeenkomst 'Contract voor de verwerking van
persoonsgegevens' met vier bijlagen voor het project 'Jongeren op de werkvloer'
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
kennisgenomen van
de ondertekening van de stageovereenkomst 2020-2021 van een student Hulpverlener-ambulancier van de School
Geneeskundige Hulp
DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof
besloten tot
het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst betreffende de organisatie van het festival 'Beyond the Black Box'
in het kader van de werking C-TAKT 2021

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:15 uur.
De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters

