
Aanwezig:

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

2020-01-09

DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-01-09 VAN DE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE LIMBURG

De vergadering wordt geopend om 09:30 uur.

Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors,  Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden;  Liliane 
Vansummeren, provinciegriffier wd.

DIRECTIE / AFDELING: Griffie    

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg 
(POM Limburg) - aanduiding nieuw lid van de Raad van Bestuur' voor de provincieraadszitting van 22 januari 2020

kennisgenomen van

het arrest van de Raad van State van 5 december 2019 waarbij het besluit van de deputatie van 18 juli 2019 waarbij 
een milieuvergunning werd verleend voor het exploiteren van een opslag- en verkoopplaats voor graanproducten, 
kunstmest, strooizout e.d. werd geschorst en van het voorstel om niet om de voortzetting van de procedure ten 
gronde te verzoeken

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Leerstoel Inclusief en excellent onderwijs in 
Limburg: scholen die het verschil maken' - overeenkomst met UHasselt voor de provincieraadszitting van 22 januari 
2020

kennisgenomen van

de beslissing van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht om geen advies ten gronde uit te brengen over de klacht 
van een Franstalige burger tegen de provincie Limburg inzake de ontvangst van een Nederlandstalig 
aangifteformulier provinciebelastingen 2019

kennisgenomen van

het arrest van 26 november 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
ingeleid tegen het besluit van 16 november 2017 van de deputatie waarbij een stedenbouwkundige vergunning werd 
geweigerd voor de nieuwbouw van twee kippenstallen, een loods voor landbouwalaam, een MS cabine en 
erfverharding op een perceel gelegen te Kortessem als ongegrond wordt verworpen

kennisgenomen van

het arrest van 12 november 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring 
ingeleid tegen het besluit van 5 juli 2018 van de deputatie waarbij een stedenbouwkundige vergunning werd 
geweigerd voor de regularisatie van een paardenstal, een stapmolen, een mestsilo, een opslagruimte, een paddock 
en een schutstal op percelen gelegen te Peer als ongegrond wordt verworpen

kennisgenomen van

het arrest van 26 november 2019 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de vordering tot schorsing 
ingeleid tegen het besluit van 27 juni 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor 
het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen bebouwing met vrijstaande carports na afbraak van de 
bestaande bebouwing te Houthalen-Helchteren als ongegrond 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 29 augustus 2019 van de deputatie waarbij een 
omgevingsvergunning werd toegekend 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 de woning te Hamont-Achel

DIRECTIE / AFDELING: Informatie en Communicatie  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot de herdruk van de brochure 'Beleidsvisie en -verklaringen 2020-2024' - 600 
exemplaren

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

besloten tot

het toekennen en vereffenen van het saldo van de nominatieve projectsubsidie voor het project 'Collectief 
wonen/bouwen'

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel van advies over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Centrumplein Rotem' te Dilsen-Stokkem in het kader van de publieke raadpleging

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel van advies over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Manis 
Bosch' te Nieuwerkerken in het kader van de definitieve vaststelling

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'nominatim subsidie voor het project Parkrangers - 
wijziging lijst nominatim subsidies in het meerjarenplan 2020-2025' voor de provincieraadszitting van 22 januari 2020
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goedgekeurd

het aanvragen van een subsidie ter bevordering van de ecologische bosfunctie - percelen provinciaal domein 
Nieuwenhoven - Sint-Truiden (subsidie 2020)

goedgekeurd

het aanvragen van een subsidie ter bevordering van de ecologische bosfunctie - percelen in Gerhagen-Tessenderlo 
(subsidie 2020)

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Water en Domeinen  

besloten tot

het verlenen van een machtiging voor het kruisen van de Ziepbeek, cat. 2, nr. 59, voor het aanleggen van 
nutsleidingen op het grondgebied Maasmechelen 

besloten tot

het inschrijven in de atlas van de onbevaarbare waterlopen en bepaling van het nieuw punt van oorsprong van de 
Kasteelbeek, nr. 477, 2de categorie te Heers

besloten tot

het inschrijven in de atlas van de onbevaarbare waterlopen en bepaling van het nieuw punt van oorsprong van de 
Goede Aftrek, nr. 156, 2de categorie te Heers

besloten tot

het inschrijven in de atlas van de onbevaarbare waterlopen en bepaling van het nieuw punt van oorsprong van de 
Mettekovenmolenloper, nr. 931, 2de categorie te Heers

besloten tot

de goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2020 van de Watering de Herk

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Mobiliteit en Routenetwerken  

goedgekeurd

het voorstel tot de principiële aanvraag voor subsidie aan LSM voor de realisatie van (een gedeelte van) het project 
'de fietssnelweg F75' - 'Kolenspoorroute' i.h.k.v. het strategisch project Kolenspoor

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Subsidiereglement betreffende de aanleg van 
fietsvoorzieningen buiten het Fietsfonds - opheffing' voor de provincieraadszitting van 22 januari 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Subsidiereglement voor de ondersteuning van het 
tragewegenbeleid van de gemeenten - opheffing' voor de provincieraadszitting van 22 januari 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Subsidiereglement Mobilim-subsidie voor 
verkeersveiligheids- en mobiliteitsprojecten voor onderwijsinstellingen - opheffing' voor de provincieraadszitting van 
22 januari 2020 

besloten tot

de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 12 in de Atlas van de Buurtwegen van Hasselt

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

de melding d.d.10 december 2019 tot intrekking van de aanvraag tot bijstelling van de exploitatievoorwaarden voor 
slagschaduwnormen

kennisgenomen van

het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie aan het schepencollege van Sint-Truiden inzake de 
omgevingsvergunningsaanvraag voor het omvormen van een rundveebedrijf naar een akkerbouwbedrijf 
gespecialiseerd in de teelt van aardappelen

kennisgenomen van

het beroepschrift ingediend d.d. 12 november 2019 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur  en Landbouw 
tegen de beslissing van de deputatie d.d. 03 oktober 2019 houdende het verlenen van een gedeeltelijke 
omgevingsvergunning voor het project 'kleinhandelsactiviteiten Eykaert'

kennisgenomen van

de beroepen van derden tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2019-10-16 houdende een verleende 
omgevingsvergunning voor het project 'de bouw en exploitatie van 2 windturbines'

kennisgenomen van

het ministerieel besluit d.d. 10 juli 2019 houdende de gedeeltelijke bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 
16 januari 2019 waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend voor het veranderen van de vergunde inrichting 
voor het produceren van tapijtgarens en kunstgras

kennisgenomen van

het ministerieel besluit d.d.19 december 2019 houdende de bevestiging van het besluit van de deputatie d.d. 04 juli 
2019, waarbij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het project 'nieuwbouw kalverstal'

besloten tot

het weigeren van de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een nieuw windturbinepark bestaande uit drie 
windturbines te Genk
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besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding van een 
steenbakkerij'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'uitbating van een dierenpark'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een varkenshouderij

besloten tot

de aktename van de melding van overdracht van een inrichting voor opslag en behandeling van afvalstoffen

besloten tot

het nemen van een erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 2019-12-05 waarbij een omgevingsvergunning 
werd verleend voor het uitbreiden van een vergunde inrichting te Houthalen-Helchteren

besloten tot

de aktename van de melding van overname van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een 
paardenhouderij 

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van 3 windturbines te Gingelom

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'Heraanvraag Solventenopslag'

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘Hermeandering Golmeerzouwbeek’

besloten tot

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de vergunde inrichting voor industriële reiniging, 
ruimingswerken en rioolbeheer

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'Uitbreiding logistieke hal'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor de hernieuwing en verandering van een bevoorradingsstation met 
foodcorner, shop, burelen en magazijn

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project 'ruilverkaveling Jesseren: 
inrichtingswerken deel 2 - ANB'

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het project ‘Nanofstraat’ omvattende het verkavelen 
van gronden, gelegen te Diepenbeek 

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het slopen van een handelspand en het bouwen van 
11 appartementen met parkeerkelder en tuinberging 

besloten tot

het onontvankelijk verklaren van het beroep van derden tegen de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen d.d. 12 november 2019 houdende de gedeeltelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 
appartementen en carport constructie 

besloten tot

het verlenen van de voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het regulariseren van de inplanting van de apotheek 
en appartementen 

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project: ‘het wijzigen van kavelgrenzen en voorschriften voor 
loten 116 t.e.m. 124’ - te Houthalen-Helchteren;

besloten tot

het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bouwen van een maalderij met opslagplaats, 
winkel, kantoorruimte en conciërgewoning gelegen te Diepenbeek

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

besloten tot

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

kennisgenomen van

de stand van zaken van de onderhandelingen over het sectoraal akkoord lokale en regionale besturen 2020-2021

kennisgenomen van

het vrijwillig ontslag met ingang van 6 januari 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel om de vacature van bestuurssecretaris cross border manager opnieuw in te vullen 
vanuit de bestaande werfreserve

besloten tot

de verbreking van de arbeidsovereenkomst op 10 januari 2020 en de uitbetaling van de verbrekingsvergoeding voor 
een periode van 12 weken

besloten tot

het verlenen van eervol ontslag om zijn pensioenaanspraken te doen gelden met ingang van 1 maart 2021

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot de bereidheid om te starten in de contractuele functie afdelingschef Maintenance 
Manager

besloten tot

de verlenging van de contractuele werfreserve van deskundige G-Sport tot en met 8 januari 2021

kennisgenomen van

de resultaten van de mondelinge proef van coördinator renovatie- en verbouwingsprojecten en besloten tot de 
aanleg van een wervingsreserve van contractueel coördinator renovatie- en verbouwingsprojecten

besloten tot

de aanleg van een wervingsreserve van deskundige Technieken Elektriciteit tot en met 18 december 2021 en 
kennisgenomen van de mondelinge resultaten

kennisgenomen van

het verslag over de deelname aan een tweedaagse dienstreis vorming naar de provincie West-Vlaanderen

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel om de personeelsleden van de GIS-cel toe te wijzen aan de cel Data en Analyse

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Real Estate  

besloten tot

de goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering en de eindafrekening van de opdracht '450 
Hasselt Museumgebouw Z33 - Uitbreiding en renovatie'  

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer ICT  

besloten tot

de gunning van de opdracht 'huur licentie 'Cloud signature for office 365' via de raamovereenkomst voor de aankoop 
van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaard software'  

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de goedkeuring van de voorlopige oplevering en de eindafrekening van de opdracht 'Hasselt - Campus Kunstlaan 
20 - Leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst stellen van voedings- en sturingsbekabeling en onderdelen voor 
buitenzonnewering'

besloten tot

de vastlegging van een krediet voor de voorlopige oplevering en eindafrekening van de opdracht 'Neerpelt 
Dommelhof 424 - Design- and buildopdracht uitbreiding sporthal'

DIRECTIE / AFDELING: Federale Taken    

besloten tot

de uitbetaling van de provinciale investeringstoelage voor het dienstjaar 2019

besloten tot

de kennisname van het jaarlijks verslag in het kader van de erkenning als orthodoxe kerkfabriek - jaar 2019 

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening 
Limburg - Hasselt - begroting 2020 - advies' voor de provincieraadszitting van 22 januari 2020

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'orthodoxe kerkfabrieken - meerjarenplannen 2020-
2025 - goedkeuring' voor de provincieraadszitting van 22 januari 2020 

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'orthodoxe kerkfabrieken - budgetten 2020 - 
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aktename' voor de provincieraadszitting van 22 januari 2020 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen  

kennisgenomen van

en goedgekeurd het voorstel tot het organiseren van een ontmoetingsmoment voor de onderhoudsploegen van het 
toeristisch fietsroutenetwerk

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Promotor Arbeidszorg 
Limburg'. 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Steunpunt Onderwijs  

besloten tot

de goedkeuring van de terugbetalingsplannen van begunstigde leners bij het Fonds van de Limburgse 
Studieleningen - januari 2020

besloten tot

het sluiten van een overeenkomst voor de ingebruikname van de tennishal Limburg-Maas

DIRECTIE / AFDELING: PLOT    

goedgekeurd

het voorstel tot het indienen van de projectaanvraag bij LSM voor een nieuw hoofdgebouw voor het PLOT

besloten tot

de verlenging van de detacheringen 2020 vanuit het werkveld naar de politieschool

De notulen van de vorige vergadering geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 11:45 uur.

Liliane Vansummeren Herman Reynders

De provinciegriffier wd., De gouverneur-voorzitter,


