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DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 2020-09-03 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    

kennisgenomen van

de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst van 4 augustus 2020 tot inwilliging van het bezwaarschrift tegen het 
aanslagbiljet in de onroerende voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen te Wellen

kennisgenomen van

de beslissing van de Vlaamse Belastingdienst van 4 augustus 2020 tot inwilliging van het bezwaarschrift tegen het 
aanslagbiljet in de onroerende voorheffing 2019 m.b.t. percelen gelegen te Dilsen-Stokkem

besloten tot

het aanstellen van een advocaat om de belangen van de provincie Limburg te verdedigen in de beroepsprocedure 
die voor het Hof van Beroep te Antwerpen zal worden gevoerd n.a.v. schade ten gevolge van vernietigde 
stedenbouwkundige vergunningsbeslissingen omtrent de regularisatie van een varkensbedrijf te Oudsbergen

kennisgenomen van

het arrest van 4 augustus 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de afstand van geding wordt 
vastgesteld in het kader van de procedure ingeleid tegen het besluit van 8 augustus 2019 van de deputatie tot 
toekenning van een omgevingsvergunning voor het slopen van een gebouw en het oprichten van een 
appartementsgebouw met 12 wooneenheden te Genk

kennisgenomen van

het arrest van 11 augustus 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij inzake de schorsings- en 
vernietigingsprocedure tegen het besluit van 5 december 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning 
werd verleend voor het bouwen van 8 appartementen op percelen gelegen te Borgloon de afstand van geding wordt 
vastgesteld  

kennisgenomen van

het arrest van 29 juli 2020 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij het beroep tot nietigverklaring tegen 
het besluit van 9 mei 2019 van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het slopen van 
de bestaande bebouwing en het verwijderen van verharding op een terrein gelegen te Lommel 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 beweerde stilzwijgende besluit van de deputatie omtrent een beroep tegen 
een door het college van burgemeester en schepenen van Bree verleende omgevingsvergunning voor de sloop van 
een bestaande woning en het bouwen van 13 appartementen te Bree

besloten tot

het indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van een antwoordnota in het kader van de 
vernietigingsprocedure ingeleid tegen het besluit van 8 augustus 2019 van de deputatie waarbij een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning werd verleend voor het verkavelen van gronden in 62 loten bestemd voor woningbouw en 
bijhorende stedenbouwkundige handelingen (het vellen van hoogstammige bomen, het wijzigen van het reliëf van de 
bodem en aanleg van wegenis en infrastructuur) op percelen gelegen te Maaseik

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Ruimtelijke Planning  

besloten tot

de uitbetaling van het eindsaldo voor het project 'De Schans Heusden-Zolder' in het kader van het 
subsidiereglement 'projecten wonen-zorg 2016'

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal reglement betreffende de 
subsidiëring van innovatieve projecten wonen - vaststelling' voor de provincieraadszitting van 16 september 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Duurzaamheid Milieu en Natuur

kennisgenomen van

het Horizon 2020 projectvoorstel: FRISBEE (Finance Roundtable In Support of Belgian Energy Efficiency) en akkoord 
verleend met het voorstel tot de ondertekening van de steunbetuiging 'Letter of Support' 

DIRECTIE / AFDELING: Directie Omgeving Omgevingsvergunning  

kennisgenomen van

het ministerieel besluit d.d. 2020-07-15 houdende de wijziging van het besluit van de deputatie d.d. 2019-11-28 
waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor het project 'een nieuwe inrichting voor op- en overslag van 
goederen'

kennisgenomen van

het beroepschrift d.d. 2020-06-15 bij de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tegen de beslissing 
van de deputatie d.d. 2020-04-02 houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 
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'hernieuwen en uitbreiden van een rundveehouderij'

kennisgenomen van

het beroep ingediend door de vergunningsaanvrager tegen het besluit van de deputatie d.d. 2020-07-02 waarbij een 
omgevingsvergunning werd geweigerd voor het project 'exploitatie en verandering rundveehouderij'

kennisgenomen van

het beroep ingediend door derden tegen het besluit van de deputatie d.d. 2020-06-17 waarbij een 
omgevingsvergunning werd verleend voor het project 'uitbreiding varkenshouderij'

kennisgenomen van

het unaniem ongunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie inzake de 
omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een hotel te Ham

kennisgenomen van

de stopzetting van de procedure van de aanvraag voor het krijgen van een omgevingsvergunning voor het project: 
‘plaatsen van borstweringen aan bestaande bruggen (3 stuks), plaatselijk verharden van zanderige boswegen 
(2178m), het herstellen van verhardingen (2397m), het lokaal verplaatsen van verhardingen (15,60m), graven van een 
poel (1 poel) en het leveren en plaatsen van houten brug (1 stuk)'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het lozen van bemalingswater tijdens rioleringswerken

besloten tot

het deels verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'hernieuwing en verandering door uitbreiding en 
wijziging van de inrichting van een bevoorradingsstation'

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van een bestaande rundveehouderij 

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project '23.282 - Tongeren-Coll. Kolmont' gelegen te Tongeren

besloten tot

het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor de opslag van mazout, het stallen van 15 voertuigen in een 
loods en 1 bovengrondse verdeelslang voor onbepaalde duur, met uitsluiting van de aanvraag voor de (vroegtijdige) 
hernieuwing van een reeds vergunde grondwaterwinning en uitbreiding met de (nieuwe) exploitatie van een 
rundveebedrijf in bestaande stallen en bijhorende mestopslag

besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 appartementen en 1 
eengezinswoning met een ondergrondse parking te Hasselt

besloten tot

het verlenen van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van dakpannen op een woning gelegen te Genk

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een afsluiting te Genk

besloten tot

het weigeren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning te Hechtel-Eksel

besloten tot

het voorwaardelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'rooien van een eik' te Zonhoven

DIRECTIE / AFDELING: Directie Financiën    

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

goedgekeurd

de collectieve bestellijst

kennisgenomen van

de goedgekeurde betaallijst

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'kennisname van de opvolgrapportering 
Meerjarenplanning stand van zaken 30 juni 2020' voor de provincieraadszitting van 16 september 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie HRM    

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het opnieuw opschorten vanaf de start van het schooljaar van de maatregel 
waarbij poetspersoneel in de provinciale onderwijsinstellingen tijdens de eerste 14 dagen van de 
arbeidsongeschiktheid niet vervangen mogen worden

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het uitbreiden van de arbeidsprestaties van vier beambten vanaf 4 
september 2020 ter vervanging van een personeelslid met ziekteverlof

besloten tot

de statutaire aanstelling als directeur met ingang van 12 oktober 2020
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besloten tot

de vaststelling van het extern selectiebureau voor het uitvoeren van de assessments aanwervingsprocedure 
directeur Real Estate en
kennisgenomen van de resultaten van de schriftelijke proef tot de aanleg van een statutaire wervingsreserve 
directeur Real Estate en
kennisgenomen van de keuze van de kandidaten voor het assessment binnen de aanwervingsprocedure directeur 
Real Estate

kennisgenomen van

het ontslag dat op 26 augustus ll. werd ingediend en akkoord verleend met het voorstel tot de invulling van de 
functie bestuurssecretaris GIS via consultering van de werfreserve

besloten tot

de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling overleg op 8 september 2020 's avonds

kennisgenomen van

de resultaten van de mondelinge proef voor de functie bestuurssecretaris cross border manager en besloten tot de 
vaststelling van de contractuele werfreserve

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Diensten aan Gebruikers  

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het ter beschikking stellen van de Raadzaal op woensdag 9 september 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Facilitair Beheer Centrale Aankoopdienst  

besloten tot

de vaststelling van de gunningswijze en -voorwaarden voor de opdracht 'Raamovereenkomst - 
Veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking'

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Economie  

besloten tot

het toekennen en uitbetalen van het saldo van de projectsubsidie 'Arbeidsmatige activiteiten aanbieden in het kader 
van het arbeidszorgproject' 

besloten tot

het uitbetalen van het subsidiesaldo voor het project 'Verscherping positionering/profilering en versterking marketing 
& communicatie' i.h.k.v. het reglement van bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van 
kleinschalige logies 

besloten tot

het toekennen van een subsidie en het uitbetalen van een voorschot voor het project 'Ontwikkeling nieuwe website 
logo en huisstijl' i.h.k.v. het reglement van bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van 
kleinschalige logies

DIRECTIE / AFDELING: Directie Ondernemen Landbouw en Platteland  

besloten tot

het uitbetalen van het saldo van de werkingssubsidie werkjaar 2019-2020 en het toekennen en uitbetalen van het 
voorschot voor het werkjaar 2020-2021 

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot het indienen van het agendapunt 'Provinciaal reglement - Droogte Innovatie 
Fonds (DIF) - vaststelling' voor de provincieraadszitting van 16 september 2020

DIRECTIE / AFDELING: Directie Onderwijs Provinciaal Onderwijs 

kennisgenomen van

en akkoord verleend met het voorstel tot:
- de organisatie van een 7de naamloos leerjaar m.i.v. het schooljaar 2020-2021
- de toekenning van extra personeelsmiddelen

DIRECTIE / AFDELING: Provinciaal Domein Dommelhof    

besloten tot

de gunning van de opdracht 'Implementatie en support/onderhoud van een online ticketingsysteem voor het 
Provinciaal Domein Dommelhof'

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,


