
Aanwezig:

De notulen van de vorige vergadering worden voorgelegd.
DE DEPUTATIE HEEFT:

2021-04-21

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-04-21 VAN DE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG

De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.

Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts,  Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; 
 Wim Schoepen, provinciegriffier

DIRECTIE / AFDELING: Kabinet Provinciegriffier    

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciepersoneel: nieuw organogram 
en opheffing personeelsformatie - kennisgeving' voor de provincieraadszitting van 19 mei 2021 

kennisgenomen van

het plan van aanpak en de bijhorende timing voor de uitrol van Notula

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

kennisgenomen van

de uitnodiging voor de gewone Algemene Vergadering d.d. 27 april 2021 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen (VMSW)

besloten tot

het niet aannemen van het bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag 2020 in het kohier van de Watering De 
Vreenebeek

besloten tot

het aanstellen van een advocaat om de deputatie in rechte te vertegenwoordigen en haar belangen te behartigen in 
de schorsingsprocedure UDN die bij de Raad van State werd ingediend tegen het besluit d.d. 25 maart 2021 tot 
gunning van de opdracht 'Provinciale middenschool Hasselt, Campus Kunst ontwerpopdracht' 

besloten tot

het sluiten van het protocol tussen de Federale Politie en de provincie Limburg betreffende de uitwisseling van 
persoonsgegevens in het kader van het organiseren van opleidingen in het PLOT - Politieschool

besloten tot

het sluiten van de verwerkingsovereenkomst met betrekking tot de integratie van SAAS voor personeelsadministratie 
en loonadministratie

kennisgenomen van

de rapportering over het jaar 2020 m.b.t. de provinciale ondersteuning van gemeentebesturen voor de behandeling 
van GAS-inbreuken door de provinciaal sanctionerend ambtenaar

kennisgenomen van

het arrest van 18 maart 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de vordering tot schorsing 
ingediend tegen het besluit van 1 oktober 2020 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend 
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 wordt verworpen

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 30 oktober 2020 van de directeur Omgevingsvergunning 
waarbij het admInistratief beroepschrift d.d. 12 oktober 2020, ingesteld tegen de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van Lommel d.d. 15 september 2020 waarbij een omgevingsvergunning werd verleend 
voor de nieuwbouw van 54 appartementen met parkeerkelders en de inrichting van het privé-deel van het 
landschapspark op percelen gelegen te Lommel onontvankelijk werd verklaard 

Gedeputeerde Tom Vandeput verlaat de vergadering voor de behandeling van het volgende agendapunt  

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)'

Gedeputeerde Tom Vandeput neemt zijn plaats terug in

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

besloten tot

het toekennen van de werkingssubsidie 2021 en het uitbetalen van het voorschot van 50%

besloten tot

het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg, de stad Dilsen-Stokkem en de vzw 
Dieren in Nood in het kader van het Provinciaal Opvangplan voor Ronddolende Dieren



2021-04-21

goedgekeurd

de projectrapportering 2020 in het kader van de overeenkomst tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en de 
provincie over de projectfinanciering van Bosgroepen en Regionale Landschappen 2020-2024

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Mondiale Samenwerking

besloten tot

de toekenning en vereffening van een provinciale projectsubsidie, in het kader van het provinciaal subsidiereglement 
'Noodhulp Mondiale Samenwerking - projectsubsidie', voor het project 'Netwerkrespons op het conflict in de 
noordelijke staat Kayin in Myanmar' 

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Kundabuffi's Schatkamer 2021' via het sluiten van een overeenkomst

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Provinciaal Natuurcentrum

besloten tot

de kandidatenselectie voor de opdracht 'De Wijers - raamovereenkomst inrichtingselementen huisstijl 'De Wijers' 
voor instapplaatsen en hotspots'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een installatie laagwatermeetstructuur in de Veurs op het 
grondgebied van de gemeente Voeren

besloten tot

het verlenen van een machtiging voor het plaatsen van een voetgangersbrug over de Kaatsbeek op het grondgebied 
van de gemeente Diepenbeek

kennisgenomen van

en akkoord verleend met de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor Voeren - Collector 
Voer fase 2 - optimalisatieprogramma 2015 - projectnummer 20725 op het grondgebied van de gemeente Voeren

kennisgenomen van

en akkoord verleend met de aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor Collector Heks - 
Investerings-optimalisatieprogramma 2017 - projectnummer 21011 op het grondgebied van de gemeente Heers

besloten tot

het goedkeuren van de eindafrekening van het beheer van onbevaarbare waterlopen van 2de categorie voor 
Watering de Dommelvallei voor het dienstjaar 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

besloten tot

de vastlegging van de benodigde kredieten 2021 voor de uitvoering van de opdracht 'Fietsbrug Godsheide i.h.k.v. de 
realisatie van fietssnelweg F5-F72 Albertkanaalroute'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2021-03-11 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 2021-02-04 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project ‘opvullen 
van een groeve om aan te wenden als uitloopweide voor biokippen'

besloten tot

het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project ‘Uitbreiding met 
carwashboxen en wijziging bevoorradingsstation'

besloten tot

het verlengen van de behandelingstermijn van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project ‘nieuwe inrichting 
voor het houden van schapen’

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een melkveehouderij.

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van 
verzorgingsproducten.

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vroegtijdig hernieuwen en veranderen van een rundveehouderij

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een rundveebedrijf

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van het vergunde landbouwbedrijf door uitbreiding 
met een transformator

besloten tot

het verlenen van de gedeeltelijke omgevingsvergunning voor het vellen en heraanplanten van bomen gelegen te 
Maasmechelen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning Milieu
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kennisgenomen van

het beroepschrift zoals ingediend door de aanvrager tegen het besluit van de deputatie d.d. 2021-03-17, waarbij de 
federale springstoffenvergunning klasse I, verleend door deputatie op 2019-05-02, voor het exploiteren van een 
inrichting voor het opslaan en verkopen van feestvuurwerk voor een hoeveelheid van max. 6.025 kg erin vervatte 
pyrotechnische sas, werd ingetrokken

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een beambte ter vervanging van twee personeelsleden 
met ziekteverlof

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het aanstellen van een arbeider-medewerker voor 15u12 min. ter 
vervanging van een personeelslid met technische werkloosheid

besloten tot

de verlenging van de 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

de verlenging van de 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

de verlenging van de toestemming tot cumulatie van beroepsactiviteiten voor de duur van één jaar

besloten tot

de vaststelling van de kabinetsvergoeding voor de maand maart 2021

besloten tot

de beëindiging van de tewerkstelling op vraag van betrokkene in onderling overleg op 30 april 2021 's avonds.

besloten tot

de verbreking van de arbeidsovereenkomst op 30 april 2021 's avonds en de uitbetaling van de 
verbrekingsvergoeding voor een periode van 5 weken

besloten tot

de waarneming van de hogere functies ploegbaas gebouwen en techniek en ploegbaas fauna en flora met ingang 
van 1 mei 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate 

kennisgenomen van

de stand van zaken betreffende de procedure bij de Raad van State omtrent de opdracht 'Provinciale Middenschool 
Hasselt - Campus Kunst - Ontwerpopdracht'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

het sluiten van de overeenkomst betreffende de opdracht 'huur softwarepakket omgevingsvergunningen, huur Logis-
web en Logis milieu en onderhoud digitale ondertekening -  implementatie en configuratie plugin communicatie' 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen    

besloten tot

het gratis ter beschikking stellen van het Provinciaal Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden voor de organisatie van een 
benefietavond ten voordele van het 'Berenhuis in Heusden-Zolder' op donderdag 20 mei 2021 

besloten tot

het geven van een gunstig advies over de erkenningsaanvraag voor het onroerenderfgoeddepot GAZO van de stad 
Sint-Truiden. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de aanstelling als leraar

besloten tot

de aanstelling als leraar
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besloten tot

de mutatie met ingang van 1 april 2021

besloten tot

het verlenen van het ontslag als adjunct-directeur met ingang van 1 april 2021

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

besloten tot

het gunnen van de opdracht 'onderhoud van de trainingsinstallatie (wasbenzine en propaan) van de 
Brandweerschool van het PLOT' via het sluiten van een overeenkomst

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Realisatie Productie 'Corpomorphologistics'' via het sluiten van een overeenkomst in 
het kader van de werking Circuswerkplaats 2021

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Realisatie Productie 'REPRO'' via het sluiten van een overeenkomst in het kader van de 
werking Circuswerkplaats 2021

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:30 uur.

Wim Schoepen Jos Lantmeeters

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,


