2021-02-11
DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-02-11 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
de toekenning van de tussenkomst van de provincie in het werkingstekort van de gewone dienst voor het dienstjaar
2021
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 2016 in het kohier van de Watering Het
Schulensbroek
besloten tot
het aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2020 in het kohier van de Watering De Herk

kennisgenomen van
het arrest van de Raad van State van 21 januari 2021 waarbij het besluit van 5 juli 2018 van de deputatie waarbij een
milieuvergunning werd geweigerd voor het exploiteren van een hondenkwekerij op percelen gelegen te Lummen
wordt vernietigd
kennisgenomen van
de nota met betrekking tot de mogelijke fusies van sociale huisvestingsmaatschappijen en de terugkoppeling naar de
provincie
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'lot 1 voormalige Ambiorixkazerne te
Tongeren - verkoop door middel van een openbare verkoopprocedure conform de bepalingen van het
verkoopreglement en de verkoopvoorwaarden' voor de provincieraadszitting van 24 februari 2021
besloten tot
het indienen bij de Vlaamse Belastingdienst van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet in de onroerende
voorheffing 2020 m.b.t. een perceel gelegen te Genk

besloten tot
het instellen van een cassatieberoep tegen het arrest van 26 oktober 2020 van het Hof van Beroep waarin de
provincie Limburg werd veroordeeld tot betaling van een planschadevergoeding voor schade veroorzaakt door het
PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Maasmechelen'
kennisgenomen van
het arrest van 21 januari 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij inzake het beroep tot
nietigverklaring tegen het besluit van 20 november 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd
toegekend voor het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen en exploiteren van een handelsruimte met vier
bovenliggende appartementen, het inrichten van het perceel en het plaatsen van een middenspanningscabine op
percelen gelegen te Beringen de afstand van geding wordt vastgesteld
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning
besloten tot
het toekennen van een nominatumsubsidie 2021
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum
besloten tot
de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Uitwerken van maatregelen i.f.v. de
ecologische inpassing van fietssnelweg F75 Kolenspoor van Leopoldsburg tot Maaseik/Lanaken'
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de deelname door de provincie Limburg als projectpartner aan het LIFE
project 'Star-shaped Blue-Green infrastructure in the Euregio Meuse-Rhine' en het voorstel tot het indienen van
projectvoorstellen LIFE en de voorlopige versie van het projectvoorstel 'Blue Green Star'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor Collector Voort
(deel opwaarts 21001) - Investerings-optimalisatieprogramma 2007- projectnummer 21005B op het grondgebied van
de stad Borgloon
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kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor Sanering
Hendrieken en Voort: Benaetsstraat, Kalenberg, Bronstraat (deel) en Putstraat - Investerings-optimalisatieprogramma
2019 - projectnummer 21005BV op het grondgebied van de stad Borgloon
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor VBR Loksbergen Investerings-optimalisatieprogramma 2009 - projectnummer 21538A op het grondgebied van de stad Halen
besloten tot
de eerste verlenging van de opdracht 'Bestrijding van de Reuzenbalsemien in de vallei van de Mombeek in de
gemeenten Borgloon, Kortessem en Tongeren' voor het dienstjaar 2021
besloten tot
het goedkeuren van wijziging 1 van de opdracht 'Het creëren van draagvlak voor diverse projecten integraal
waterbeheer en het opmaken van voorstudies en voorontwerpen in het Maasbekken.'

besloten tot
het vaststellen van de gunningswijze en -voorwaarden van de opdracht 'Beheerswerken in de overstromingszone
van Borgloon (Tivoli) - dienstjaar 2021'
besloten tot
het uitvoerbaar verklaren van de belastingrol voor het dienstjaar 2019 van de Watering het Schulensbroek

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken
besloten tot
het verlenen van een gunstig advies voor de gedeeltelijke opheffing Sentier nr. 154 in Wellen wegens in het verleden
bebouwd en in de praktijk bijgevolg onbestaand.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Aanwijzing van de provinciale
omgevingsambtenaren' voor de provincieraadszitting van 17 maart 2021

kennisgenomen van
het bericht in het loket d.d. 3 februari 2021 tot intrekking van de omgevingsvergunningsaanvraag voor de
vroegtijdige hernieuwing en verandering van een inrichting voor de productie van verven en vernissen
besloten tot
het nemen van een erratum aan het besluit van de deputatie van 2020-12-03 waarbij een omgevingsvergunning werd
verleend voor het veranderen van een vergund ziekenhuis
besloten tot
de aanstelling van de deskundigen en plaatsvervangers in de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie voor
Milieu en Ruimtelijke Ordening

besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project 'bouw en exploitatie van WT-01 met
middenspanningscabine'
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een voedingsverwerkend en -bereidend bedrijf
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'bijkomende bedrijfshal'

besloten tot
de aktename van de melding van stopzetting van een gedeelte van de inrichting voor de productie van
betonproducten.
besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een vakantiepark met binnenzwembad

besloten tot
het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van
anorganische chemische basisproducten
besloten tot
het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van de RWZI Riemst (vereenvoudigde aanvraag)

besloten tot
het nemen van een erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 1 oktober 2020 waarbij de omgevingsvergunning
van een inrichting voor het produceren en ontwikkelen van transmissies gesplitst werd
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het verzoek van aanvrager voor termijnverlenging inzake het beroep van derden ingediend
tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen d.d. 16 oktober 2020
waarbij een omgevingsvergunning onder voorwaarden werd verleend voor het vellen en heraanplanten van bomen
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gelegen te Maasmechelen
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de linker
zijgevel en achtergevel en het verplaatsen en anders invullen van het beroepsgedeelte, te Oudsbergen;
kennisgenomen van
de intrekking van het beroep tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het oprichten van
assistentiewoningen, gelegen te Borgloon
besloten tot
het toepassen van een administratieve lus tijdens de beroepsprocedure van derden tegen een voorwaardelijke
omgevingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen van Beringen voor het project: ‘deels
afbreken en verbouwen van een eengezinswoning, bouwen van een losstaande tuinberging met carport, bouwen van
2 eengezinswoningen in halfopen bebouwing en inrichten van het terrein', te Beringen;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het slopen van dubbelwoonst met opslagruimte en
atelier, en het bouwen van een kantoorgebouw met conciërgewoning, opslag en parkeergebouw, te Hasselt;
besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het regulariseren van een poolhouse met grondkering, te HouthalenHelchteren;

besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het project: ‘slopen van de bestaande bebouwing, bouwen van blok
A en blok B, verbouwen van blok C en het aanleggen van een binnengebied met doorgang’, te Maaseik;
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een erker, het bouwen van een
tuinberging met overdekt terras en de afbraak van een bestaande tuinberging en een overdekt terras, te Oudsbergen;

besloten tot
het weigeren van de omgevingsvergunning voor het verdelen van 4 percelen in twee loten voor open bebouwing te
Heusden-Zolder
besloten tot
het toepassen van een administratieve lus tijdens de beroepsprocedure tegen een voorwaardelijke
omgevingsvergunning voor het project: ‘Bouwen van 76 appartementen, commerciële ruimtes (handel/ horeca of
diensten) en een ondergrondse parkeergarage met 119 autostaanplaatsen, gelegen te Hasselt;
besloten tot
het verlenen van een gedeeltelijke en voorwaardelijke omgevingsvergunning voor de regularisatie van niet vergunde
gebouwen, constructies, infrastructuren en functies nodig voor uitbating van het zwembad en restaurant gelegen te
Zonhoven
besloten tot
het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘functiewijziging van handelspand
horeca/handel naar vrij beroep’ te Zutendaal
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 4 loten voor halfopen
bebouwing, te Genk;

besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond in 2 loten voor halfopen bebouwing, te
Genk;
besloten tot
het weigeren van een omgevingsvergunning voor de regularisatie van een veranda en pergola, te Herk-de-Stad;
besloten tot
de weigering van de omgevingsvergunning voor het creëren van 3 gastenkamers en plaatsing van een dakraam op
de bijbouw te Voeren
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Stedenbouw
besloten tot
het zonder voorwerp verklaren van het beroep ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van Hasselt d.d. 5 september 2019, waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het bouwen
van 12 appartementen en een ondergrondse parkeergarage, gelegen te Hasselt
DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu
besloten tot
het voorwaardelijk verlenen van de gevraagde vergunning voor een uitbreiding van de bestaande
(basis)springstoffenvergunning klasse 1 d.d. 2010-10-14, met pyrotechnische artikelen van de categorieën P1 en T1
DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën
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goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst
goedgekeurd
de collectieve bestellijst

kennisgenomen van
de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand januari 2021
kennisgenomen van
de goedgekeurde betaallijsten
besloten tot
het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020
besloten tot
het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020

besloten tot
het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020
besloten tot
het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020
besloten tot
het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020
besloten tot
het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020

besloten tot
het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020
besloten tot
het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake de algemene provinciebelasting bedrijven 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM
besloten tot
de vastlegging van het krediet voor de terugbetaling van de salariskost
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een beambte voor 24u/week vanaf 22 februari 2021 ter
vervanging van een personeelslid met ziekteverlof

kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot de aanstelling als contractueel deskundige voor de duur van de afwezigheid
wegens ziekte van een personeelslid
besloten tot
het geven van toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar

kennisgenomen van
- de sanctie opgelegd door de provinciegriffier, m.n. de uitsluiting van de standaardwerktijdregeling voor zes
maanden
- besloten tot het opleggen van een bijkomende sanctie in de vorm van een schriftelijke verwittiging
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de doelstellingen zoals geformuleerd in overleg tussen de provinciegriffier en de financieel
beheerder in samenwerking met de externe firma en kennisgenomen van de afspraken in het kader van de versterkte
samenwerking tussen de financieel beheerder en de provinciegriffier
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst
kennisgenomen van
en akkoord verleend met de aanvraag van werkplekleren en het voorstel van stagedienst
kennisgenomen van
de standpunten van de vakorganisaties met betrekking tot het voorstel tot aanpassing van de rechtspositieregeling aanwervingsvoorwaarden (hoofd)medewerker-wachter
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'Raamovereenkomst: opdracht voor diensten - ophalen, vervoeren
en verwerken van afval. Perceel 1: papier en karton'
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besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'betaling van de frankeerkosten postkamer 2021'
besloten tot
de vastlegging van de kredieten voor de opdracht 'Raamovereenkomst Leveren van schoonmaakproducten en materialen'
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het uitstel van de definitieve oplevering van de opdracht 'Hasselt
Museumgebouw 451 - Z33 - Uitbreiding en renovatie'

besloten tot
het gunnen van de opdracht 'archeologische werfopvolging voor de herbestemming van de begijnhofsite te Hasselt'
via het sluiten van een overeenkomst
besloten tot
de gunning van de opdracht 'Maasmechelen Campus 202 - Nieuwe werkplaatsen' 2de reeks meerwerken via het
sluiten van een addendum 2
DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst
besloten tot
de vastlegging van een krediet voor de opdracht 'het inhuren van een Externe Dienst voor Bescherming en Preventie
(EDPB) via INFRAX (2018-2021)'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen
besloten tot
de goedkeuring voor het gebruik van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor het opnemen van een
CD van 23 februari tot en met 27 februari 2021 en de vaststelling van de huur- en reinigingskosten
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Onderhoud en buitengewone herstelling wegen en stoepen en
vernieuwen toplaag toeristisch fietsroutenetwerk' i.h.k.v. het reglement betreffende de subsidiëring van het
toeristisch fietsroutenetwerk.
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'versterken van comfort door middel van een terras en een
afgesloten fietsenstalling' i.h.k.v. het reglement betreffende het verlenen van subsidies voor kleinschalige logies van
de toekomst.
besloten tot
het verlengen van de uiterste uitvoeringstermijn tot 30 juni 2022 van het project 'Tentoonstelling: de
Minderbroederskerk spreekt...' i.h.k.v. het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van projecten onroerend
erfgoed - projectsubsidie/investeringssubsidie.
kennisgenomen van
de voortgang van het investeringsproject be-Mine pit en de behoefteraming inzake personeel

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie
besloten tot
het intrekken van het deputatiebesluit van 16 december 2020 waarbij geen subsidie werd toegekend voor het project
'MXBrothers' en het niet toekennen van een subsidie voor het project
besloten tot
het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Fleetvision' i.h.k.v. het subsidiereglement inzake stimulering
van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's.
besloten tot
het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Karakter, de kern van de zaak'
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 uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Corona Impact Monitor Lokale Besturen' i.h.k.v. het provinciaal
subsidiereglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds.
besloten tot
het gunnen van de opdracht 'Voeren van promotie voor de provincie Limburg tijdens de events 'JCI Award
Limburgse Jonge Ondernemer' en 'De Jonge Wolf' in 2021 via het sluiten van een overeenkomst
kennisgenomen van
en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Overheidsopdracht 'Ontwikkeling
corporate identity, marketing- en communicatiestrategie Fruitspoor Limburg en design pilots' - vaststelling
gunningsvoorwaarden' voor de provincieraadszitting van 24 februari 2021
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besloten tot
de uitbetaling van de jaarlijkse vergoeding voor het gebruiksrecht van de Locatus databank, het koopstromenmodel
en de actualisering van de feitenfiches detailhandel voor 2021-2022
DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland
kennisgenomen van
het hoofddossier met de projecten ingediend i.h.k.v. het provinciaal reglement 'Droogte Innovatie Fonds' toekenning
en niet-toekenning subsidies en betaling voorschotten (oproep najaar 2020)
besloten tot
het toekennen van een werkingssubsidie 2021 en het uitbetalen van een voorschot.
besloten tot
het niet-toekennen van een projectsubsidie voor het project 'Water voor later' i.h.k.v. het provinciaal reglement
Droogte Innovatie Fonds
besloten tot
het niet-toekennen van een projectsubsidie voor het project 'Slimme benutting wateroppervlakte voor opwekking
groene energie en beheersen van waterkwaliteit en -verbruik' i.h.k.v. het provinciaal reglement Droogte Innovatie
Fonds
besloten tot
het niet-toekennen van een projectsubsidie voor het project 'Gebruik van gezuiverd industrie-effluent voor
droogtebestrijding in de landbouw' i.h.k.v. het provinciaal reglement Droogte Innovatie Fonds
besloten tot
het niet-toekennen van een projectsubsidie voor het project 'Oogstzekerheid' i.h.k.v. het provinciaal reglement
Droogte Innovatie Fonds

besloten tot
het niet-toekennen van een projectsubsidie voor het project 'Bocholt stuwt - Implementatie en beheer van stuwen en
onderzoek naar gebruik kanaalwater in het stroomgebied van de Abeek en Warmbeek' i.h.k.v. het provinciaal
reglement Droogte Innovatie Fonds
besloten tot
het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Evaluatie van het potentieel
van lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag voor de landbouw in Limburg' i.h.k.v. het provinciaal reglement
Droogte Innovatie Fonds
besloten tot
het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Subirrigatie in de grove
groententeelt in het CIRO irrigatienetwerk' i.h.k.v. het provinciaal reglement Droogte Innovatie Fonds
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs
besloten tot
de aanstelling als leraar SVWO / administratief medewerker
besloten tot
de aanstelling als opvoeder met SSC 106
besloten tot
de mutatie met ingang van 1 januari 2021
besloten tot
de oppensioenstelling met ingang van 1 oktober 2021

besloten tot
het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van een betrekking van
directeur op 1 april 2021 en de vaststelling van de aanstellingsvoorwaarden, selectieprocedure en samenstelling van
de interne evaluatiecommissie.
besloten tot
het aanleggen van een wervingsreserve, op basis van een selectieproef, voor de invulling van een betrekking van
coördinator deeltijds beroepssecundair onderwijs op 1 september 2021 en de vaststelling van de
aanstellingsvoorwaarden, selectieprocedure en samenstelling van de interne evaluatiecommissie.
DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs
besloten tot
het gunnen van de opdracht 'het leveren van een schoolbus zonder chauffeur'

besloten tot
de tweede verlenging van de opdracht 'het leveren van algemene voeding voor het internaat 2021'
DIRECTIE / AFDELING: PLOT
kennisgenomen van
de ondertekening van de stageovereenkomst van een student handelswetenschappen UHasselt
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besloten tot
de verlenging van de opdracht 'het aanstellen van een externe preventieadviseur' voor de periode van 1 januari 2021
tot en met 31 december 2021
besloten tot
de uitbetaling van het saldo voor de opdracht 'leveren en implementeren van ERP-software'
De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:00 uur.
De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters

