
Aanwezig:

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

2021-01-14

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2021-01-14 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: Griffie    

besloten tot

de goedkeuring van wijziging 2 (verlenging uitvoeringstermijn) en eindafrekening en oplevering van de opdracht 
‘Landmeetkundige opdracht ‘Opmeting Kolenspoor’ (5 percelen)’

kennisgenomen van

het arrest van 26 november 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het besluit van 11 juni 2020 
van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend 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 
buitenstockageruimte en van een bufferbekken op percelen gelegen te Zonhoven wordt vernietigd

kennisgenomen van

het arrest van 17 december 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij inzake het beroep tot 
nietigverklaring ingeleid tegen het besluit van 28 november 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning 
werd verleend voor het ontbossen en het oprichten van twee woningen in halfopen bebouwing op percelen gelegen 
te Genk de afstand van geding wordt vastgesteld

kennisgenomen van

het arrest van 17 december 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 7 november 2019 van de deputatie tot weigering van een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een eengezinswoning met zorgfunctie, gelegen op een perceel te As wordt verworpen

kennisgenomen van

het arrest van 17 december 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 25 juli 2019 van de deputatie tot toekenning van een stedenbouwkundige vergunning voor het 
slopen van een bestaande woongelegenheid en handelsruimte en voor het bouwen van 14 woongelegenheden, 1 
handelsruimte en ondergrondse parkeergarage op percelen te Peer, wordt verworpen

kennisgenomen van

het arrest van 17 december 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 17 juni 2020 van de deputatie tot toekenning voor een beperkte duur van zes maanden van een 
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een bestaande grondwaterwinning op percelen te Alken wordt 
verworpen

kennisgenomen van

het arrest van 10 december 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
tegen het besluit van 29 november 2018 van de deputatie tot toekenning van een stedenbouwkundige vergunning 
voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning gelegen in Herk-de-Stad 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 26 maart 2020 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning werd geweigerd voor het aanleggen van een verharding op een perceel gelegen te Genk

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de principiële goedkeuring tot het toekennen of niet-toekennen van een 
subsidie voor de ingediende projectaanvragen in het kader van 'het subsidiereglement van innovatieve projecten 
wonen'

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over het voorlopig vastgestelde gemRUP 'Zandcluster Kaulille' te 
Bocholt in het kader van het openbaar onderzoek

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel van advies over de start- en procesnota van het gewestelijk RUP 'HGB 
Nelissen Steenfabrieken NV' - uitvoering PA 2019 te Lanaken

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

besloten tot

de wijziging nr. 1 van de opdracht (stopzetting van de opdracht) 'Trefdag klimaatgemeenten 2021' en 
kennisgenomen van en akkoord verleend met het voorstel tot de organisatie van een online alternatief

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

kennisgenomen van
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de huidige werking van provinciedomein Nieuwenhoven, de noden in domein Nieuwenhoven en akkoord verleend 
mits de nodige aanpassingen met het voorstel  om principieel akkoord te gaan met de voorgestelde planning voor de 
uitwerking van een totaalconcept met inbegrip van de bouw van een nieuw bezoekerscentrum in het domein.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

de gewijzigde regelgeving inzake de betaling van de kosten van het openbaar onderzoek in de bijstellingsprocedure 
ingevolge evaluatie en akkoord verleend met het opstarten van de procedure

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2020-11-25 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 2020-10-21 houdende een verleende omgevingsvergunning voor het project 'toevoeging loods'

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2020-11-25 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 2020-10-21 houdende een verleende omgevingsvergunning voor het project 'Windturbine Pelt 
Bedrijventerrein Nolimpark (duplicaat van 2020048776)'

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2020-12-04 en d.d. 2020-12-10 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 
tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2020-10-29 houdende een verleende omgevingsvergunning voor het 
project 'Hernieuwing en uitbreiding van een inrichting met een permanente omloop voor motorvoertuigen'

kennisgenomen van

het verslag van de projectvergadering voor het project ‘Autorecyclagebedrijf op site Zwartberg’ – gemeente 
Houthalen-Helchteren;

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor 
oppervlaktebehandeling van metalen

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van een inrichting voor het lakken 
van metalen voorwerpen.

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van nieuwe stallen en het hernieuwen en veranderen 
van de milieuvergunning voor het exploiteren van een melkveehouderij

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afbreken en herbouwen van stallen en het hernieuwen en 
veranderen van de milieuvergunning voor het exploiteren van een rundveehouderij

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor de verandering van een logistiek distributiecentrum

kennisgenomen van

de intrekking van het beroep ingediend tegen de beslissing d.d. 31 augustus 2020 van het schepencollege van Herk-
de-Stad waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het vellen van bomen, gelegen te Herk-de-Stad 

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van kantoorruimte 
naar horeca en het aanpassen van de gevel te Hasselt

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het slopen van alle constructies en het bouwen van 4 
grondgebonden eengezinswoningen met aaneengesloten of losstaande carport 

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport/tuinberging/overdekt terras en een 
zwembad bij een bestaande eengezinswoning

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de gedelegeerde bestellingsopdrachten van de maand december 2020

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijsten

besloten tot

het oninbaar verklaren van een aantal openstaande vorderingen van Provinciaal Onderwijs en PBL op budget 2020 

besloten tot
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het toekennen van provisies voor het jaar 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

besloten tot

de aanstelling als contractueel deskundige instructeur PLOT vanaf 1 februari 2021 voor onbepaalde duur 
(princiepsbeslissing d.d. 10 december 2020)

besloten tot

de aanstelling als contractueel bestuurssecretaris-architect omgevingsvergunning voor onbepaalde duur 
(princiepsbeslissing d.d. 10 december 2020)

besloten tot

de contractuele aanstelling van een deskundige instructeur brandweerschool PLOT vanaf 1 februari 2021 voor 
onbepaalde duur (princiepsbeslissing d.d. 10 december 2020)

besloten tot

de vaststelling van de kabinetsvergoeding voor de maand december 2020

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 mei 2021 en de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg met ingang van 1 mei 2021 om haar 
pensioenaanspraken te doen gelden

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de vacantverklaring van de functies deskundige GAS, deskundige GIS en 
assistent technisch atelier en het invullen van de functies via de wervingsreserves

besloten tot

de verlenging van de contractuele werfreserve assistent technisch atelier tot en met 11 januari 2022

kennisgenomen van

en akkoord verleend met de aanvraag voor een schoolstage en het voorstel van stagedienst

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het starten van de onderhandelingen binnen de schoot van het Bijzonder 
Comité over de aanpassing van de specifieke wervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functies van 
(hoofd)medewerker-wachter

besloten tot

de wijziging van artikel 22 van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel zoals vastgesteld door de 
provincieraad op 2 december 2008 en de latere wijzigingen

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers  

besloten tot

het vastleggen van een krediet voor de betaling van de facturen betreffende de aankoop van kantoormaterialen voor 
het dienstjaar 2021

besloten tot

het vastleggen van de kredieten voor de aankoop van papier voor het dienstjaar 2021

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het aanpassen van de openingsuren van de begijnhofsite en akkoord 
verleend met het voorstel tot het verhogen van de veiligheid van deze site mits de toegankelijkheid voor 
mindervaliden gegarandeerd blijft.

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

de gunning van de opdracht 'huur van de licentie Mediahaven Cloud (beelddatabank)' via het sluiten van een 
overeenkomst

besloten tot

de gunning van de opdracht 'huur licenties voor het gebruik van cloudalize licenties in de Cloud' via het sluiten van 
een overeenkomst

besloten tot

de goedkeuring van wijzigingen aan de opdracht en de vastlegging van de kredieten 2020-2021 voor de opdracht 
'aankoop van een HRM-suite met volledige integratie van de loonadministratie en het personeelsbeheer – perceel 2: 
HRM-software' - regularisatie

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  
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kennisgenomen van

de stopzetting via uitdoving van de overheidsopdracht 'Aanstellen verzekeringsmakelaar voor de leden van de 
deputatie, gouverneur en griffier'

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Lommel - Campus - geb. 180 - Isoleren van leidingen HVAC'

besloten tot

de goedkeuring van de offerte voor de opdracht 'Asbestverwijdering' 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Ontwikkeling van een Cocoa 
Prefanibs-machine en bijhorend ingrediëntengamma cocoa NIBS, voor de artisanale productie van chocolade 'from 
bean to bar'' 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 'Hybrid Network Platform' 
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 'Bar-Events' i.h.k.v. het 
subsidiereglement inzake stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo's. 

kennisgenomen van

de onderzoeksresultaten voor het project 'Corona Impact Monitor Lokale Besturen' i.h.k.v. het provinciaal 
subsidiereglement Ontwikkelings- en Acceleratiefonds. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Europa  

kennisgenomen van

de concepttekst Interreg VI Grensregio Vlaanderen-Nederland (2021-2027), de daarbij horende gebiedsanalyse en de 
mogelijkheden tot Europese steun in het kader van het SALKTurbo binnen Interreg Vlaanderen-Nederland voor de 
provincie Limburg (BE). 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs  

besloten tot

de aanstelling als levend model met ingang van 11 januari 2021

besloten tot

de aanstelling als levend model met ingang van 8 januari 2021

besloten tot

de aanstelling als levend model met ingang van 8 januari 2021

besloten tot

de affectatie met ingang van 1 januari 2021

besloten tot

de affectatie met ingang van 1 december 2020

besloten tot

de mutatie met ingang van 1 december 2020

besloten tot

de affectatie met ingang van 1 december 2020

besloten tot

de uitbreiding of herschikking van de vaste benoeming met ingang van 2021-01-01 (princiepsbeslissing d.d. 
16/12/2020)

besloten tot

de oppensioenstelling met ingang van 1 november 2020

besloten tot

de oppensioenstelling met ingang van 1 november 2020

besloten tot

de tijdelijke aanstelling als leraar SVWO.

besloten tot

de tijdelijke aanstelling van het bestuurspersoneel voor het schooljaar 2020-2021

besloten tot

de volzetverklaring van de beroepsopleiding keukenmedewerker.

DIRECTIE / AFDELING: PLOT  
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kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot de ondertekening van de ontvangstbewijzen van de domaniale 
vergunningen 2020-2021 met betrekking tot het gebruik van de militaire domeinen

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 12:05 uur.

Wim Schoepen Jos Lantmeeters

De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter,


