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1. Voorwoord 
 
Toen de Vlaamse Regering de provinciegouverneurs in 2011 een formele coördinatieopdracht gaf, vroeg  
ze hen om hierover jaarlijks te rapporteren. Dit jaarverslag geeft daar uitvoering aan. Het is een moment 
om - uiteraard - terug te kijken op het voorbije werkjaar maar evenzeer om een blik op de toekomst te 
werpen.  
 
2014 was opnieuw een boeiend, leerrijk en erg gevuld jaar. In de eerste plaats dankzij de 
coördinatieopdracht zelf. Daarnaast mochten we ons volop concentreren op tal van andere niet-minder 
boeiende, vaak complexe uitdagingen en dossiers zoals het Nood– en Interventieplan Energieschaarste, 
de (dreigende) structurele onbestuurbaarheid van enkele gemeentebesturen én de intensieve coaching en 
begeleiding van steden en gemeenten die andermaal stonden voor de concrete implementatie van 
belangrijke hervormingen zoals de oprichting van de zogenaamde hulpverleningszones (hervorming 
Brandweer). Als vertegenwoordiger van de Gouverneurs in de Begeleidingscommissie 
Brandweerhervorming kon ik bijdragen tot oplossingen voor concrete principiële en praktische problemen 
die de steden en gemeenten signaleerden en bijdragen tot geïntegreerde Vlaams-federale oplossingen. 
 
Voor wie dit inmiddels vierde jaarverslag leest én bovendien de voorgaande las, val ik nu en dan in 
herhaling. In het jaarverslag 2012 en explicieter nog in het jaarverslag van 2013 pleitte ik al voor een 
grotere en vooral structurele inzet op een projectmatige aanpak binnen de overheid. De praktijk leert dat 
een projectmatige en in het bijzonder een proactieve aanpak loont. Toch is een projectmatige aanpak nog 
geen standaardbenadering. Initiatieven zoals de coördinatieopdracht en de inspanningen van de cel VIP 
beschouw ik als  een aanzet voor die structurele projectmatige aanpak.  Het gaat daarbij ontegensprekelijk 
om cruciale leermomenten en stappen in de goede richting.  

Blijft de overheid toch nog te afzijdig en eerder adviserend? Slagen departementen en afdelingen er al 
voldoende in om hun eigen beleidsveld te overstijgen bij  de beoordeling van concrete voorstellen en 
projecten? Raakt een meer geïntegreerde en integrale benadering doorleefd ingeburgerd? Een 
beleidsspecifieke beoordeling blijft uiteraard noodzakelijk, maar volstaat niet langer. Niet alle projecten en 
voorstellen kunnen.  De  vragen ‘wat, waar, op welke manier en onder welke voorwaarden dan wel?’ blijven 
nog te vaak onbeantwoord. Hoe komt dit? De vele ambtenaren-medewerkers waarmee ik dagelijks werk, 
zijn uitermate gedreven, degelijke en creatieve mensen, tot daar dus geen probleem, integendeel. Nog al 
te vaak werken ze – node- binnen de eigen “koker”. Dit geldt voor de overheid-eigen projecten maar meer 
nog voor private initiatieven. Dat een projectmatige, faciliterende aanpak soms nog wat argwaan wekt, 
bewijst  dat er nog (veel) werk is.  

Een onomkeerbare switch naar een proactief, meedenkende en faciliterende overheid blijft nodig. Dit 
impliceert o.m.  dat overheidsmedewerkers  vertrekken van een gedeelde probleemdefinitie en/of gedeelde 
doelstellingen van een project.  Samenwerken aan en minder tegen een project, rekening houdend met de 
context, is het opzet. Nogmaals, dat betekent geenszins “vrijheid blijheid”, evenmin is het een pleidooi voor 
een grenzeloos voluntarisme dat alles om het even waar mogelijk maakt. Wel integendeel. Snel en 
definitief weten dat een bepaalde ambitie moet worden opgeborgen omdat het gekoesterde plan echt niet 
realiseerbaar is, kan immers even nuttig voor zijn voor een initiatiefnemer. Hierdoor wordt immers 
vermeden dat nodeloos veel wordt geïnvesteerd in plannen en ontwerpen die toch nooit kunnen worden 
uitgevoerd. Geld en energie die elders allicht beter zullen renderen. Bepaalde dossiers kunnen inderdaad 
relatief snel worden  afgehandeld binnen de coördinatieopdracht op basis van een  goed onderbouwd ‘niet 
haalbaar’.   

De projectmatige aanpak is evenmin een  toverformule waarmee alle problemen plots kunnen worden 
opgelost. Veel is voor veel verbetering vatbaar, maar in de complexe context van Vlaanderen met meer 
ruimteclaims dan beschikbare ‘ruimte’ is er allicht  geen andere weg. De budgettaire krapte maakt een  
structurele switch, zoals hiervoor uiteengezet er  niet makkelijker op.  Overheden moeten besparen en 
plooien zich bijgevolg nog  meer terug op hun  kerntaken. Bijgevolg  rest er  weinig tot geen ruimte om 
aanvullend in te zetten op een proactieve projectwerking. Moeilijke keuzes maken, is dus de opdracht.  

Die keuze lijkt gemaakt. Zo laat het nieuwe Departement Kanselarij en Bestuur (voorheen het 
beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en het beleidsdomein Bestuurszaken) 
het klassieke, hiërarchische organisatiemodel achter zich. Het stapt over op een aanpak via tijdelijke 
clusters en projecten waar medewerkers in multidisciplinaire teams samen rond een specifiek, inhoudelijk 
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thema werken. Een boeiende evolutie die hopelijk model staat voor een bredere uitrol binnen de Vlaamse 
overheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Fotosimulatie van de in 2014 vergunde windturbines op de site van Umicore (Olen, zie ook 2.1). 

Het pleidooi voor een meer structurele, projectmatige aanpak is niet nieuw. Ook een aantal concrete 
dossiers klinken mogelijk vertrouwd. Een aantal dossiers kwamen inderdaad reeds uitvoerig aan bod in 
eerdere jaarverslagen. Gelukkig is er wel vooruitgang geboekt, zij het soms minder dan verhoopt.  

Dit heeft verschillende oorzaken: 

- In sommige dossiers is reeds in een heel pril stadium, of zelfs helemaal in het begin van een 
procedure, beroep gedaan op coördinatie en/of een proactieve aanpak. Dat is uitstekend, maar 
wekt de indruk dat processen lang duren. Zeker in de wetenschap dat voor de formele 
vergunningstrajecten die volgen op de informele fase algauw rekening moet worden gehouden met 
een doorlooptijd van meer dan een jaar. Dit is een vaststelling, geen verwijt. In een zo vroeg 
mogelijk stadium streven naar een zo breed mogelijk draagvlak, blijft de moeite veelal meer dan 
waard. Het mag dan energie en de inzet van mensen en middelen kosten, als iedereen consistent 
en consequent blijft handelen en oordelen, loont deze aanpak in de zin van minder (succesvol) 
gecontesteerde mogelijk sneller tot stand gekomen formele beslissingen.  Of nog, op tijd en 
informeel beginnen, kan finaal een zekere tijdwinst opleveren in het formele vergunningen – en 
beslissingstraject. Toch blijft er altijd een zekere tijd nodig om – zelfs in de meest ideale 
omstandigheden – de formele procedures af te werken. 

- Sommige projecten en processen – zoals Poort Oost en de opdrachten in de vallei van de Kleine 
Nete en Mol – Postel, nemen onvermijdelijk meerdere jaren in beslag. Dat is nu eenmaal eigen aan 
de omvang en de complexiteit van de (ruimtelijke) context, de opdracht, de veelheid aan 
tegenstrijdige belangen en dito stakeholders c.q. betrokken overheden, besturen en diensten. Het 
gaat hier over complexe, ruimtelijke processen met vele facetten en deelaspecten zoals 
onderbouwend onderzoek, grondverwerving, flankerend beleid, steeds voortschrijdend inzicht, een 
immense financiële impact … Deze projecten en processen leiden tot een onevenwicht in deze 
rapportering. Ik kan er immers maar beperkt op ingaan. Een rapportering over bijvoorbeeld Poort 
Oost of de Kleine Nete zou op zich telkens al een jaarverslag als dit kunnen vullen. Om het 
bevattelijk te houden, refereer ik aan  andere rapporten zoals de proceseigen rapportering aan de 
Vlaamse Regering.   

- Helaas zijn er ook dossiers die – om diverse redenen - niet succesvol kunnen worden afgerond en 
blijven aanslepen, hetzij door beroepsprocedures, hetzij door al dan niet blijvend politiek of 
maatschappelijk verzet. Om de noodzakelijke vergunningen te bekomen voor een project blijft de 
weg vaak lang, bochtig en voorzien van wolfijzers en schietgeweren. Maanden, zelfs jaren 
investeren in overleg, bijsturing, onderbouwing, opnieuw bijsturing, … leidt niet perse tot het 
verhoopte succes. Vergunningstrajecten blijven finaal immers afhankelijk van politieke 
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besluitvorming met haar eigen wetmatigheden en onvoorspelbaarheden. Een dossier tot een goed 
einde brengen veronderstelt minstens permanente en zeer nauwgezette opvolging, een snelle 
aanpak van nieuwe problemen, alle tijd en ruimte nemen om elke stap steeds weer uit te leggen, te 
onderbouwen, te argumenteren en verantwoorden, en dit zo nodig opnieuw en opnieuw… Dit vergt 
energie, mensen en middelen en is bovendien niet altijd mogelijk. Zeker in al dan niet 
jurisdictionele beroepsprocedures moet bijv. de nodige afstand en terughoudendheid in acht 
worden genomen.  Anderzijds kunnen we enkel hopen dat de (jurisdictionele) beroepsinstantie 
steeds ook weet heeft van en bij voorkeur rekening houdt met de inhoud, de kwaliteit van en de 
participatie(mogelijkheden) aan het voortraject. Of dit vandaag al in voldoende mate het geval is, is 
zeer de vraag.  

Wie dit verslag en dat van de collegae doorleest, deelt hopelijk mijn visie dat initiatieven zoals de VIP-cel 
en de coördinatieopdracht van de gouverneurs niet enkel nuttig maar ook nodig zijn en blijven. Die 
overtuiging maakt een structurele aanpak verre van overbodig  (zie ook 4.2). Het regeerakkoord biedt in 
dat opzicht alvast  perspectief: “Bij complexe (ruimtelijke) processen waarbij verschillende thematieken aan 
bod komen is procescoördinatie en integratie noodzakelijk , de Vlaamse Regering zal in die gevallen een 
procesmanager aanduiden”. Ook op een aantal andere plaatsen wordt de ambitie verwoord om (meer) in te 
zetten op procesmanagement. Hopelijk volstaat die basis om echt en volgehouden werk te maken van een 
heuse projectwerking binnen de Vlaamse overheid. 

 
 
 
 
 
 
Cathy Berx 
Gouverneur provincie Antwerpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersonen:  
 
Cathy Berx, cathy.berx@provincieantwerpen.be     
Gouverneur 
0486 58 41 47 
 
Bram Abrams, bram.abrams@provincieantwerpen.be  
wnd. arrondissementscommissaris 
0473 65 77 72 
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Figuur 2: Dossier Marum, Brecht – Wuustwezel, zie p. 31. 
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2. Inleiding 
 
2.1 Praktijkvoorbeelden 
 
 
Windturbines op de site van Umicore / Aurubis in Olen (zie ook p. 28 e.v.) 
 
In januari 2011 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen Umicore/Aurubis en Electrabel om de 
ontwikkeling van een windenergieproject op de site te Olen te bestuderen. In samenwerking met de 
verantwoordelijken van Umicore en Aurubis werd op de site een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de 
inplanting van 3 windturbines. Een uitgebreide risicoanalyse, verregaande geluidsstudie en 
bodemonderzoeken werden uitgevoerd. Dit resulteerde in een vergunningsaanvraag voor drie windturbines 
eind 2011. 
 
De bouwvergunningsaanvraag werd medio 2012 geweigerd hoewel er maar weinig bezwaren van 
omwonenden waren en er positieve ondersteuning was van de gemeente Olen. Aan de grondslag van 
deze weigering lagen een aantal negatieve adviezen.  
 

 
 
Figuur 3: situering windturbine op de site van Umicore / Aurubis 
 
Met de desbetreffende administraties werden gesprekken opgestart om tegemoet te komen aan de 
bezorgdheden.  Op basis hiervan werd de inplanting van de windturbines meerdere malen gewijzigd, 
werden de werfwegen en het werfverkeer beter in beeld gebracht en werd ook het aantal windturbines 
verhoogd van drie naar vier. Voor elk van deze wijzigingen werden telkens opnieuw risicoanalyses, en 
geluids- en slagschaduwstudies uitgevoerd. Dit resulteerde in een definitief voorstel waarvoor opnieuw een 
vergunningsaanvraag werd opgesteld. Bij een laatste afspraak met de administraties voorafgaand aan de 
indiening van deze vergunningsaanvraag bleek het beleid ter zake inmiddels gewijzigd te zijn waardoor het 
project niet kon worden goedgekeurd.  
 
De gemeente Olen, met dank aan de burgemeester, vroeg aan gouverneur Cathy Berx om te coördineren 
en te bemiddelen. Dit resulteerde in mei 2013 in een coördinatievergadering waarop alle bevoegde 
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administraties aanwezig waren. Dankzij de bemiddeling van gouverneur Cathy Berx en 
arrondissementscommissaris Bram Abrams raakte het project in een stroomversnelling. De bevoegde 
administraties werkten actief mee om samen tot een oplossing te komen wat resulteerde in het indienen 
van een vergunningsaanvraag in december 2013. Tijdens de procedure rezen er nog bezorgdheden over 
het luchtruim, met betrekking tot het aantal geplande turbines in de gemeente Olen, en de zend- en 
ontvangstinstallatie voor telecommunicatie van de nv Astrid. Ook hiervoor werden door een pragmatische 
en efficiënte samenwerking oplossingen gevonden.  
 
In de zomer van 2014 werden uiteindelijk de bouw- en milieuvergunning afgeleverd. Door de uitvoerige 
voorbereiding, de lokale ondersteuning en het diepgaande overleg werden de beslissingen ook gevrijwaard 
van beroepen. Het resultaat van al dit harde werk zal te zien zijn in 2016, wanneer de bouw van het park 
gepland is. 
 
 
 
Electrabel - Renewable Generation BeLux 
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2.2 Aanpak en aandachtspunten 
 
Begeleiding op maat en een proactieve aanpak van een dossier zijn doorgaans langlopende en intensieve 
opdrachten. Idealiter start ze in het prille begin: bij de probleem-/opportuniteitsdefinitie of eerste ontwerpen 
tot het verkrijgen van benodigde vergunningen. Werken aan draagvlak en compromissen gebeurt best in 
elke fase van een project, in alle openheid en met betrokkenheid van alle betrokken bestuursniveaus, 
belanghebbenden, stakeholders tot zelfs geïnteresseerden en belanghebbende c.q. belangstellende 
burgers. Projecten en de dossiers die erop betrekking hebben worden, zeker in de vergunningsfase, in 
verschillende stadia door verschillende diensten/betrokkenen beoordeeld en behandeld. Bijgevolg is het 
van het grootste belang dat al die betrokken partijen (met inbegrip van diegenen die in een eventuele 
beroepsfase moeten oordelen over een vergunning) minstens zicht hebben op het doorlopen traject. Dit is 
vandaag niet altijd het geval. Communiceren over het voortraject zodat het zichtbaar wordt, blijft 
essentieel.  
 
Het verdient de voorkeur om dossiers die via de VIP-procedure c.q. coördinatieopdracht worden opgevolgd 
en begeleid op de ene of de andere manier te “oormerken”, zodat ze voor iedereen die er een beslissing 
over moet nemen, duidelijk herkenbaar zijn. Zo niet dan dreigt een groot deel van het geleverde 
(coördinatie) werk verloren te gaan door de te gefragmenteerde aanpak van dossiers (zie ook hoofdstuk 3). 
 
Communicatie blijft dus essentieel. Gemeentebesturen maar ook alle andere partners waaronder ook 
private investeerders moeten maximaal op de hoogte zijn over de mogelijkheden  (en de beperkingen) van 
de coördinatieopdracht. Bekendheid van, vertrouwdheid met en duidelijkheid over wat de coördinatie 
inhoudt en wat niet blijft essentieel voor het creëren van meerwaarde.  
 
Communiceren doe ik op verschillende manieren: 
 

- Alle gemeentebesturen werden geïnformeerd via een omzendbrief  over de coördinatieopdracht 
(2011, zie www.cathyberx.be); 
 

- Samen met de deputatie bezoek ik alle gemeentebesturen. En dat elke legislatuur opnieuw. De 
gemeentebesturen bepalen de agenda van deze werkbezoeken. Ook de verschillende Vlaamse 
buitendiensten kunnen via de dienst van de gouverneur (in oprichting) desgewenst agendapunten 
voorstellen. Op de werkbezoeken wordt actief geïnformeerd over de (mogelijkheden en beperkingen 
van de) coördinatieopdracht. Bovendien leiden de knelpunten die de gemeentebesturen agenderen 
geregeld tot dossiers in het raam van de coördinatieopdracht. 
 
Dikwijls hebben de door de gemeentebesturen aangebrachte agendapunten een link met (het beleid 
van) de Vlaamse overheid. Een belangrijk deel van de coördinatieopdracht en in het bijzonder de 
afstemming met en van de Vlaamse gedeconcentreerde buitendiensten bestaat er in voldoende 
Vlaamse inbreng te garanderen in deze werkbezoeken. Als bijlage 1 vindt u een overzicht van de 
werkbezoeken van 2013 en de agendapunten waarbij één of meer Vlaamse administraties mee input 
leverden voor het debat; 
 

- Op de website  www.cathyberx.be (ook toegankelijk via www.provant.be) wordt een pagina gewijd 
aan de coördinatieopdracht; 
 

- Indien dossiers resultaten opleveren die nuttig zijn voor andere gemeentebesturen, wordt dit 
geagendeerd op het halfjaarlijkse burgemeesteroverleg ; 
 

- Niet alleen de gemeentebesturen moeten worden geïnformeerd, maar ook de provinciale en 
Vlaamse partners. Het provinciebestuur  wordt betrokken bij en geïnformeerd over de bedoeling 
van de coördinatieopdracht maar ook over de concrete inhoud van de dossiers via de deputatie, de 
werkbezoeken van de gouverneur en via talrijke bilaterale contacten met de provinciale 
administratie. Voor wat betreft het Vlaams niveau vormt het overlegplatform Vlaamse 
buitendiensten  uiteraard een belangrijk forum (zie 3.2). 

 
Naast communicatie is een nauwe band met de verschillende Vlaamse en provinci ale administraties  
erg belangrijk.  In 2013 werd deze verder versterkt via talrijke – al dan niet dossiergebonden – bilaterale 
overlegmomenten. Ook het overlegplatform Vlaamse Buitendiensten draagt hiertoe bij (zie 3.2). 
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Bovendien worden alle dossiers behandeld in nauwe samenwerking met alle betrokken, (veelal) Vlaamse 
diensten. Bijgevolg heeft de coördinatieopdracht ook gevolgen voor de werkbelasting van andere 
Vlaamse diensten . Aan de Vlaamse diensten wordt immers gevraagd om mee te werken, soms aan 
dossiers die niet tot de prioriteiten van betreffende administraties behoren. Ook dit wordt meer en meer een 
aandachtspunt en evenwichtsoefening. 
 
Evenzeer een aandachtspunt is de werkbelasting van de dienst van de gouverneurs . Hoewel deze 
dienst initieel en formeel werd opgericht voor de uitvoering van de coördinatieopdracht van de 
gouverneurs, wordt er (al dan niet hardop) nagedacht over andere, bijkomende taken voor de dienst van de 
gouverneur. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn op voorwaarde dat hiermee ook de overdracht van 
benodigde middelen en mensen gepaard gaat. In 2014 werd – toegegeven, zonder al te veel overleg – de 
behandeling van de jachtdossiers1 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) overgeheveld 
naar de dienst van de gouverneurs. Het is tot op heden nog niet duidelijk of daar ook voldoende middelen 
en mensen aan gekoppeld zijn. Dat deze overheveling een impact zal hebben, blijkt onder andere uit de 
werklast. Zo werden in de provincie Antwerpen in 2014 maar liefst 2650 jachtverloven en 93 
jachtvergunningen uitgereikt, 24 verloven geweigerd, 4 verloven ingetrokken, 4 beroepen behandeld, 99 
ingediende jachtplannen en 25 jachtgeschillen behandeld, wat toch niet niks is met andere woorden. 
Bovendien staat de administratieve afhandeling van de jachtdossiers voor een immense digitalisatie- en 
afstemmingsoperatie. 
 
De Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie 2 (GSVC) kwam in de provincie 
Antwerpen ook in 2014 niet samen. Er werd in verschillende dossiers tot op heden geopteerd voor andere, 
minder formele formules van vooroverleg. Het is uiteraard niet uitgesloten dat de GSVC in andere, nieuwe 
dossiers wel zal worden samengeroepen. 
 
 
 
 

                                            
1 De administratieve afhandeling van het verlenen van jachtverloven of jachtvergunningen alsook de voorbereiding van de beroepen 
bij weigering of intrekking van jachtverloven of jachtvergunningen. 
2 Commissie opgericht middels de beslissing van de Vlaamse Regering mbt 2.Begeleiding Vlaamse 
en strategische investeringsprojecten (beslissing dd. 16 november 2012) 
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3. Activiteiten 2014 
 
3.1 Inleiding 
 
In het inhoudelijke activiteitenverslag wordt enerzijds een onderscheid gemaakt tussen de generieke (3.2) 
en de dossiergebonden aanpak (3.3 e.v.). Bij de rapportering over de dossiergebonden aanpak wordt een 
onderscheid gemaakt tussen formele en concrete dossiers in opdracht van de Vlaamse Regering3 (3.3.1) 
en dossiers in opdracht van Vlaamse instanties, andere besturen of andere partners (3.3.2). De dossiers 
opgenomen in 3.3.2 worden ingedeeld per initiatiefnemer (Vlaamse overheid, provinciebestuur, 
gemeentebestuur, derde). In punt 3.3.3 wordt gefocust op de taken die de gouverneur uitoefent in het 
kader van de verkeersveiligheid. 
 
 
3.2 Overlegplatform Vlaamse Buitendiensten 
 
Om het overlegplatform werkbaar te houden werd gezocht naar meer slagkracht door een zekere 
thematische opdeling. We opteerden voor  een opdeling tussen de grondgebonden en persoonsgebonden 
beleidsdomeinen. Ook voor het vierde en vijfde overlegplatform (dd. 29 januari en 18 september 2014, zie 
verder) focusten we op de grondgebonden beleidsdomeinen.  
 
Het vierde overlegplatform Vlaamse Buitendiensten (grondgebonden) vond plaats op 29 januari 2014. De 
agenda zag er als volgt uit: 

1. Verslag Overlegplatform Vlaamse Buitendiensten dd. 06 maart 2013; 
2. Project “Versnellen van Investeringsprojecten”: Decreet betreffende complexe projecten; 
3. Omgevingsvergunning; 
4. Varia en rondvraag 

4.1  Werkbezoeken gouverneur en deputatie 
4.2  Jaarverslag coördinatieopdracht 2013 

 
Het vijfde overlegplatform Vlaamse Buitendiensten (grondgebonden) vond plaats op 18 september 2014. 
De agenda zag er als volgt uit: 

1. Verslag Overlegplatform Vlaamse Buitendiensten dd. 29 januari 2014; 
2. Federaal afschakelplan, toelichting en bespreking; 
3. Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 – 2019, gedachtewisseling; 
4. Cel VIP: stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen; 
5. Varia: 

- Handhaving: voorbereiding bespreking op volgend overlegplatform; 
- Werkbezoeken gouverneur en deputatie 2014 - 2015; 

 
De verslagen van deze overlegmomenten vindt u als bijlagen 2 en 3 bij dit jaarverslag. 
 
 
 

                                            
3 Of opdrachten die voortvloeien uit een decreet. 
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3.3 Coördinatiedossiers 
 
3.3.1 Opdrachten Vlaamse Regering 
 
3.3.1.1 Poort Oost 
 
Op 23 december 2011 besliste de Vlaamse Regering om voor de mobiliteitsprojecten in de Antwerpse 
oostrand  een procesbegeleider aan te stellen (zie VR 2011 2312 DOC.1448/1). Dit omwille van de sterke 
verwevenheid van grote projecten in de zogenaamde ‘Poort Oost’. Het betreft volgende projecten: 

- geplande capaciteitsuitbreiding van de E313/E34 tussen Antwerpen-Oost (Ring Antwerpen) en de 
verkeerswisselaar in Ranst; 

- de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven; 
- de Oosterweelverbinding; 
- de LIVAN 1-projecten van De Lijn; 
- de spoorvertakking Ekeren/Oude Landen; 
- de R11 (bis) Krijgsbaan; 
- bedrijventerrein Wommelgem/Ranst i.k.v. het Economisch Netwerk Albertkanaal; 
- verbinding N171 – N1. 

 
In  2014 betekende dit: 

- Coördinatie van de communicatie (en voorbereiding van de publieksmomenten); 
- Afstemming van projecten en processen / in kaart brengen van knelpunten / voorstellen en 

bespreking van oplossingen; 
- Technische problemen > bijeenkomst technische werkgroep; 
- Voorbereiding rapportering aan de Vlaamse Regering (delen van Masterplan 2020); 
- Terugkoppeling in het Kernteam en bespreking van resultaten/vragen/ opmerkingen/voorstellen 

van werkgroepen. 
 
Voorbeelden van initiatieven in 2014: 

- Overleg Communicatieteam Poort Oost (+/- maandelijks) en up to date houden website 
www.poortoost.be; 

- Overleg  in de provincie Oost-Vlaanderen o.l.v. gouverneurs met Bam, stad Gent, AWV, provincie 
Oost-Vlaanderen en provincie Antwerpen. 

- Opmaak procesnota die stand van zake bevat van alle projecten m.b.t. Poort-Oost 
- Januari 2014: aankondiging terinzagelegging kennisgevingsdossier A102 en R11bis. 
- Bespreking en opstart trechteringsnota A102/R11bis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: Impressie infomarkt Poort Oost 
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3.3.1.2 Kleine Nete 
 
Op 20 juli 2012 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing omtrent de verdere voortgang van de 
gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete  en Aa tussen Kasterlee en 
Lier. De regering besliste o.a. om gouverneur Cathy Berx aan te stellen als procesbegeleider en de 
opdracht te geven om een overkoepelende opvolgingscommissie met vertegenwoordiging van de 
betrokken diensten van de Vlaamse overheid, de lokale besturen en middenveldorganisaties en een 
ambtelijk procesbeheercomité te installeren voor het geheel van de gewestelijke plannen en projecten in de 
vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier. Het betreft volgende plannen en projecten: 

-  de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) in uitvoering 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) (regio Neteland); 

-  het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van de bindende bepalingen van het 
bekkenbeheerplan Nete; 

-  het herinrichten van gebieden ter uitvoering van de doelstellingen van het Geactualiseerd 
Sigmaplan; 

-  het bepalen en implementeren van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) voor 
habitatrichtlijngebied (SBZ-H) (“Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en 
heiden” (BE2100026) deelgebieden 1, 10 en 11); 

-  het aanduiden van ankerplaatsen en de ruimtelijke verankering ervan als erfgoedlandschappen in 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (ankerplaats ”Samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met 
de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug”); 

-  Compenserende maatregelen ifv de waterhuishouding in de vallei van de kleine Nete gekoppeld 
aan het realiseren van de Kempische Noord-Zuid-verbinding (N19g) tussen Kasterlee en Geel 
(maatregel 8A_022 van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde). 

 
Via de overkoepelende opvolgingscommissie het ambtelijk procesbeheercomité wordt de onderlinge 
afstemming en voortgang van deze gewestelijke initiatieven bewaakt en de communicatie over het geheel 
van de projecten gestroomlijnd. De procesarchitectuur vindt u in de figuur onderaan. 
 
De gouverneur werd gevraagd om in overleg met de betrokken Vlaamse administraties een concreet 
voorstel uit te werken voor de samenstelling en de praktische organisatie van de opvolgingscommissie en 
het procesbeheercomité en dit voor te leggen aan de Vlaamse Regering. Een concreet plan van aanpak 
werd voorgelegd aan de Vlaamse Regering op 23 november 2012. 
 
 

 
 
Figuur 5: Procesarchitectuur coördinatieopdracht Kleine Nete. 
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Het ambtelijk procesbeheercomité kwam – onder voorzitterschap van de gouverneur – in 2014 zes maal 
samen op volgende data: 07/01, 27/01, 20/03, 05/05, 09/10 en 02/12.  
 
De opvolgingscommissie kwam – eveneens onder voorzitterschap van de gouverneur – in 2014 twee maal 
samen op volgende data: 21/05 en 22/10. Er werd in 2014 één maal gerapporteerd aan de Vlaamse 
Regering (beslissing Vlaamse Regering dd. 24/04, begin januari 2015 werd een nieuw voorstel van 
beslissing voorgelegd).  
 
In functie van een vlotte communicatie werden een algemeen emailadres (info@kleinenete.be) en een 
overkoepelende website www.kleinenete.be in het leven geroepen. Alle relevante documenten, inclusief de 
rapportering aan de Vlaamse Regering en de verslagen van de Opvolgingscommissie zijn raadpleegbaar 
via deze website. Via kredieten van het departement RWO wordt voorzien in externe ondersteuning 
(communicatie, ondersteuning proces, …). 
 
 

 
Figuur 6: Eerste vulling van het overstromingsgebied in Grobbendonk, één van de projecten uit de 
coördinatieopdracht Kleine Nete (december 2014) 
 
 
 
3.3.1.3 Winteropvang dak- en thuislozen 
 
In 2013 focuste de provincie Antwerpen, op vraag van minister Ingrid Lieten, op een integraal en preventief 
armoedebeleid met de nadruk op kinderarmoede. In 2014 kreeg  gouverneur Cathy Berx, net als haar 
Vlaamse collega-gouverneurs resp. de gedeputeerden bevoegd voor Welzijn, van Vlaams ministers 
Liesbeth Homans en Jo Vandeurzen de opdracht om een overleg te organiseren over de noodopvang van 
dak- en thuislozen tijdens de wintermaanden. Dakloosheid verwijst naar mensen die geen dak boven hun 
hoofd hebben en noodgedwongen buiten slapen of beschutting zoeken in stationsgebouwen, kraakpanden, 
…  
 
Belangrijkste doelstelling van dit overleg was om tot solidaire en gezamenlijke afspraken te komen tussen 
de lokale overheden onderling evenals tussen de lokale besturen en de regionale c.q.  lokale 
hulpverleningsorganisaties. Recente cijfers uit het Rapport van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin naar dak- en thuisloosheid in Vlaanderen onder leiding van Koen Hermans van de KULeuven tonen 
immers aan dat voor de periode van januari tot februari 2014 minstens 5.378 personen dak- of thuisloos 
waren. 711 volwassenen en 53 kinderen maakten tijdens die maanden gebruik van de winteropvang in 
Vlaanderen en 593 keer werd de toegang tot de winteropvang geweigerd omwille van een psychiatrische of 
verslavingsproblematiek,…. Voorts bleek uit de studie dat 4.614 personen op het moment van de metingen 
thuisloos waren en verbleven in een langdurige opvangvoorziening of in een structuur van begeleid wonen 
(CAW of OCMW). Eén op drie van hen is minderjarig, 599 personen en hun gezin dreigden uit hun huis 
gezet te worden. 
 
Op 18 december 2014 vergaderden alle burgemeesters en OCMW-voorzitters evenals vertegenwoordigers 
van CAW’s én de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uit de provincie Antwerpen over deze 
complexe problematiek. De belangrijkste ideeën en conclusies uit dit overleg luidden als volgt: 
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1. Alle aanwezige OCMW-voorzitters, CAW-medewerkers en verantwoordelijken van 
hulpverleningsorganisaties waren het erover eens dat opvang van dak- en thuislozen meer inhoudt 
dan enkel ‘winteropvang’ en dat voor deze problematiek best het hele jaar door opvangplaatsen 
worden voorzien. Heel terecht werken de meeste gemeenten uit de provincie Antwerpen, in 
overigens erg goede samenwerkingsverbanden, aan een opvangplan dat het hele jaar door van 
kracht is en zich niet louter beperkt tot de barre wintermaanden.  

2. Zowel OCMW’s en CAW’s  focussen in hun werking voornamelijk op preventie van dak- en 
thuisloosheid. Interessante projecten zoals dat van het OCMW van Antwerpen, onder de noemer 
housing first betrekt ook de private huurmarkt als actieve partner om een uithuiszetting voor alles 
te vermijden. 

3. Kleinere gemeenten zoals Zwijndrecht bepleitten bijkomend een volwaardige ondersteuning door 
het CAW. Nu valt op dat CAW’s zich vooral concentreren op de grote centra. De kleine(re) 
gemeenten betreuren dat. Ook zij vallen binnen het werkingsgebied van het CAW en moeten ook 
een beroep kunnen doen op hun dienstverlening. Een sterkere betrokkenheid van álle CAW’s in de 
provincie Antwerpen inzake nood- en winteropvang was dan ook een belangrijke verzuchting 
tijdens de vergadering. 

4. Alle genodigden roepen de provincie op om de opvang van daklozen te blijven ondersteunen op 
basis van het woonbeleid van de provincie als belangrijk onderdeel van het grondgebonden beleid. 
Die steun krijgt volgens OCMW-voorzitters en hulpverleningsorganisaties best vorm in een 
gedegen overlegstructuur waarbij uitwisseling van goede praktijken en voorbeelden evident is. 

5. Tot slot wordt gewaarschuwd voor versnippering. Samenwerkingsverbanden en initiatieven die 
goed lopen zoals KINA in Malle, housing first en een outreachende aanpak  van bv. het CAW 
Antwerpen mogen niet onder druk worden gezet maar tegelijkertijd moet er ook ruimte blijven voor 
nieuwe, toekomstige projecten zoals zorghostals (voor bewoners met een psychiatrische 
problematiek), sociale wijkteams  (deze aanpak past het CAW Antwerpen vanaf begin 2015 toe en 
benadrukt ook het belang van intersectorale samenwerking en van ankerhulpverlening),… 

 
Samengevat durven we concluderen dat de provincie Antwerpen evenals alle lokale besturen en diverse 
partners een rijke traditie hebben om samen werk te maken van de opvang van daklozen. Er is een zeer 
grote bereidheid en wens om het overleg verder te zetten en ervaringen c.q. goede voorbeelden uit te 
wisselen. Alle betrokken erkenden en waardeerden de rol die de provincie ter zake opneemt en rekenen 
erop dat ze ook in de toekomst op de inzet en expertise van de provincie kunnen blijven rekenen. Op 
relatief korte termijn plant de gouverneur met alle betrokkenen opnieuw rond de tafel te zitten om de 
voortgang van de voorliggende vragen en projecten te bespreken. 
 
 
3.3.1.4 Diverse 
 
In opdracht van minister Geert Bourgeois vervult de gouverneur een coördinerende rol (inventarisatie, 
bemiddeling en verwijzing met weliswaar beperkte slagkracht)  in de aanpak en permanente en/of  tijdelijke 
huisvesting van woonwagenbewoners en doortrekkers . Via diverse kanalen sensibiliseren we 
burgemeesters en gemeentebesturen. Coördineren en verwijzen is immers pas mogelijk als 
gemeentebesturen rondtrekkenden op hun grondgebied toelaten, de problematiek erkennen, er niet bewust 
de ogen voor sluiten en al zeker niet doorschuiven naar een aanpalende gemeente. Het uiteindelijke doel 
is  om voldoende  standplaatsen en terreinen op het grondgebied van de provincie Antwerpen te voorzien 
in geval doortrekkers er neerstrijken. Bij specifieke problemen en in geval van meningsverschillen of 
twistpunten tussen gemeenten, neemt de gouverneur een bemiddelende taak op.  
 
In 2014 ontving gouverneur drie meldingen op respectievelijk 19 en 22 september en op 10 december. Na 
een correcte inschatting van de situatie werden de doortrekkers telkens ofwel doorverwezen naar een 
terrein of een locatie op het grondgebied van een stad of gemeente die tijdelijk in hun opvang wilde 
voorzien (stad Mechelen,…), ofwel intensief opgevolgd en begeleid door de collega’s van het erkende 
doortrekkersterrein van de stad Antwerpen.  
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Figuur 7: Impressie doortrekkersterrein 
 
 
Het integraal waterbeleid  en meer specifiek de bekkenwerking vormt een belangrijk onderdeel / 
instrument van de coördinatieopdracht. Als voorzitters van de bekkenbesturen staan gouverneurs letterlijk 
op het kruispunt van de verschillende overheden en betrokken beleidsdomeinen. Het is voorbeeld bij 
uitstek van een broodnodige afstemming tussen (veel) verschillende partners met eigen doelstellingen en 
(soms tegenstrijdige) belangen maar evenzeer met een gemeenschappelijk doel / met gemeenschappelijke 
beleidsdoelstellingen. Deze aanpak kan een voorbeeld zijn voor andere beleidsdomeinen waar meer 
afstemming / coördinatie een meerwaarde kan betekenen (mobiliteit, …). Voor een uitgebreid verslag van 
de activiteiten in het kader van integraal waterbeleid wordt verwezen naar de jaarlijkse 
bekkenvoortgangsrapporten (zie o.a. www.netebekken.be en www.benedenscheldebekken.be). 
 
In 2014 werd een belangrijke stap gezet in het Maasbekken. Vanwege de geografische constellatie (twee 
aparte, niet aan mekaar grenzende delen, één in de provincie Antwerpen en één in de provincie Limburg) 
en vanwege het wegvallen van de waterschapswerking vanwege het gewijzigde decreet Integraal 
Waterbeleid, ontstond een ‘vacuüm’ in het Antwerpse deel van het bekken (vooral een gebrek aan 
bestuurlijke betrokkenheid). Er werd in overleg met o.a. het bekkensecretariaat Maasbekken  en betrokken 
waterbeheerders (ook de Nederlandse) een werkwijze uitgedacht in functie van een heropstart van een 
dynamiek in het Antwerpse deel. De kern van deze nieuwe werkwijze is de oprichting van een 
Bestuursgroep Maasbekken Noord onder voorzitterschap van gouverneur Cathy Berx. 
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3.3.2 Opdrachten administraties, lokale besturen en /of andere partners  
 
3.3.2.1 Vlaamse overheid 
 
Dossier  Mol – Postel  
Initiatief Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
Actoren - Gemeente Mol; 

- Gemeente Dessel; 
- Gemeente Retie; 
- Provinciebestuur Antwerpen; 
- Sibelco; 
- Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 
- Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen; 
- Departement Ruimte Vlaanderen; 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); 
- Departement Landbouw en Visserij; 
- Departement LNE, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond; 

Natuurlijke Rijkdommen; 
- NV De Scheepvaart; 
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); 
- Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS); 
- Natuurpunt; 
- Landelijk Vlaanderen; 
- VOKA; 
- Hubertus Vereniging Vlaanderen; 
- Rurant 

 
Probleem In uitvoering van het kaderplan Kempense Meren was het provinciebestuur 

Antwerpen bezig met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
(PRUP) voor de herbestemming van het Zilvermeer te Mol (ontginningsgebied => 
recreatie) en de afbakening van een vervangend ontginningsgebied. Op de plenaire 
vergadering in het raam van dit PRUP werden enkele negatieve adviezen 
uitgebracht. Onder andere ANB wees op de interferentie met /mogelijke hypotheek 
op de realisatie van diverse, Vlaamse beleidsdoelstellingen. Het Agentschap vroeg 
de gouverneur om in dit dossier coördinerend op te treden. Het provinciebestuur is 
bereid het planningsproces PRUP Kempense Meren, deel 1 voorlopig op te 
schorten om een eventueel compromis in het raam van de coördinatieopdracht af te 
wachten. 
Het PRUP interfereert rechtstreeks en onrechtstreeks met volgende processen: 

- Het operationeel uitvoeringsprogramma dat kadert in de uitvoering van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), afbakening van het 
buitengebied, regio Neteland (Ruimtelijke Visie voor landbouw, natuur en 
bos, deelruimte 3, Grensgebied Postel, beslissing Vlaamse Regering dd. 21 
december 2007), in het bijzonder de acties 30 en 31. 

- De herbevestiging van agrarisch gebied middels de beslissing van de 
Vlaamse regering dd. 21 december 2007 (incl. correctie zoals voorgelegd 
aan de Vlaamse regering dd. 22 februari 2008); 

- De specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD’s) voor het 
habitatrichtlijngebied nr. BE2100026 Vallei van de Kleine Nete met 
brongebieden, moerassen en heiden en het vogelrichtlijngebied nr. 
BE2101639 De Ronde Put zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse 
regering4; 

                                            
4 Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale 
beschermingszone ‘BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ en tot vaststelling voor die 
zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones ‘BE2100424 De Zegge’ en 
‘BE2101639 De Ronde Put’ van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten. 
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- Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), GEN Nr. 324 De Maat - Den Diel – 
Buitengoor (Besluit van de Vlaamse Regering dd. 18 juli 2003)5; 

- Het beschermd landschap “De bossen en de plassen van Den Del aan het 
Kempisch Kanaal met sluis nr. 3 en de Bailybrug” (m.b. 22/06/2004). 

 
 

Actie In overleg met de hoofdrolspelers werd in een startnota een plan van aanpak 
uitgewerkt. Dit plan van aanpak werd via minister Joke SCHAUVLIEGE voorgelegd 
aan de betrokken, Vlaamse ministers. Minister Joke SCHAUVLIEGE gaf, mede in 
naam van haar collega’s bevoegd voor Landbouw en voor Ruimtelijke Ordening, 
haar toelating om coördinerend op te treden. 
 
Voor dit dossier werd een drieledige overlegstructuur uitgewerkt, bestaande uit: 

- een bureau (ambtelijk) 
- een kerngroep 
- een stuurgroep 

 
Het bureau kwam in 2014 9 keer samen (11/02, 21/03, 24/03, 29/04, 27/05, 05/08, 
06/10, 13/11 en 28/12). De stuurgroep kwam, onder voorzitterschap van de 
gouverneur, 1 keer samen (03/11). Er vonden diverse bilaterale overlegmomenten 
plaats. 
 
De bedoeling is om te zoeken naar afstemming tussen het provinciale 
planningsinitiatief m.b.t. het aanduiden van een reserveontginningsgebied en de 
hiervoor genoemde (Vlaamse) processen. In functie van de verdere besluitvorming 
legt de provinciegouverneur de resultaten van de besprekingen in de stuurgroep 
voor aan de deputatie van Antwerpen en de Vlaamse regering. 
 
Het betreft een erg omvangrijk en arbeidsintensief proces dat loopt over meerdere 
jaren. Dit dossier is een voorbeelddossier waarbij een meer geformaliseerd 
projectbureau een trekkersrol zou moeten opnemen. Zie onderstaande figuur voor 
een visualisatie van het projectgebied. 
   

Resultaat Dit dossier is momenteel lopende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 

Besluit van de Vlaamse Regering van18 juli 2003 houdende de definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor de Ronde Put – 
Goorken, de Maat-Den Diel-Buitengoor, de Vloeiweiden Lommel, Lommelse Heidegebieden en Sahara, het Hageven, de Prinsenloop 
– De Holen en ’t Plat. 
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Figuur 8: Situering projectgebied coördinatieopdracht Mol – Postel (insteek: ruimtelijke voorstel zuidelijke 
helft Mol – Postel) 
 
 
 
Dossier  Windturbines Mol (Ecopower / SCK / VITO)  
Initiatief Cel VIP 
Actoren - Gemeentebestuur Mol; 

- Provinciebestuur Antwerpen, dienst Milieuvergunningen; 
- Departement Ruimte Vlaanderen (Vlaamse overheid); 
- Departement Ruimte Vlaanderen – cel VIP (Vlaamse overheid); 
- Departement LNE, Afdeling Milieuvergunningen; 
- Onroerend Erfgoed Antwerpen (Vlaamse overheid); 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); 
- Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid); 
- Nv De Scheepvaart (Vlaamse overheid); 
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (Vlaamse overheid); 
- Vlaams Energieagentschap (Vlaamse windwerkgroep) 
- Internationale luchthaven Antwerpen (Vlaamse overheid); 
- Directoraat-generaal Luchtvaart (federale overheid); 
- Departement LNE, dienst Milieueffectenrapportagebeheer (Vlaamse   

overheid); 
- Belgocontrol; 
- Ecobower; 
- SCK (Studiecentrum voor Kernenergie Mol); 
- VITO; 

 
Probleem Ecopower, VITO en SCK willen windturbines plaatsen op de terreinen van VITO / 

SCK. Het project kent reeds een lange en moeizame voorgeschiedenis en is één 
van de concrete aanleidingen geweest om de cel VIP op te richten. Ook vanwege 
de vele randvoorwaarden en een aantal onduidelijkheden is een begeleiding op 
maat aangewezen waarbij gestreefd wordt naar een consensus om opnieuw een 
formele vergunningsprocedure aan te vatten.  

Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten in functie van afstemming met de 
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geldende randvoorwaarden i.f.v. MER en zowel milieuvergunning als 
stedenbouwkundige vergunning; 

- Organiseren van een overlegorgaan / vooroverleg in functie van een 
gedragen projectvoorstel; 

- Het voortraject word uitgevoerd in samenwerking met de cel VIP van het 
Departement Ruimte Vlaanderen 

  
Resultaat De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd door Ruimte Vlaanderen (dd. 3 

juli 2014) maar wordt momenteel, ondanks tal van bijsturingen, door omwonenden 
aangevochten voor de Raad voor Vergunningsbetwisting. 
 
De milieuvergunning werd afgeleverd door de deputatie dd. 30 april 2014. Ook 
hiertegen zijn omwonenden in beroep gegaan bij minister Schauvliege. De PMVC 
adviseerde om de vergunning van de deputatie te behouden mits verstrenging van 
een aantal randvoorwaarden. De minister besliste echter de milieuvergunning van 
de deputatie te vernietigen (beslissing dd. 2 december 2014). Het overleg ter zake 
wordt momenteel verdergezet.  
 

 
 

 
Figuur 9: Situering windturbines Mol  
 
 
 
Dossier  Overstromingsgebied De Zegge  
Initiatief Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) / bekkensecretariaat Netebekken 
Actoren - Gemeente Kasterlee; 

- Gemeente Olen; 
- Gemeente Geel; 
- Vlaamse Milieumaatschappij (Vlaamse overheid); 
- Bekkensecretariaat Netebekken (Vlaamse overheid); 
- Vlaamse Landmaatschappij (Vlaamse overheid); 



 22 

- Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse overheid); 
- Boerenbond; 
- Individuele landbouwers; 
- Camping Korteheide; 
- Omwonenden (vertegenwoordigende advocaten) 
- Bobbejaanland; 
- Advocatenkantoor Stibbe 

 
Probleem Het aanleggen van het overstromingsgebied De Zegge is een belangrijke actie uit 

het bekkenbeheerplan Netebekken (A9) zoals goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering. Het project stuit op maatschappelijke tegenstand.  

Actie - Ondersteuning in zoektocht naar compromisvoorstel via onderhandeling met 
alle betrokken partijen (incl. de individuele landbouwers); 

- Diverse bilaterale overlegmomenten en moderatie van inspraakvergadering 
voor betrokken landbouwers en middenveldorganisaties (dd. 13 maart 
2014). 

- Het dossier is een onderdeel van de globale coördinatieopdracht in de vallei 
van de Kleine Nete (opdracht Vlaamse Regering, zie punt 3.3.1.2) 

- Specifieke onderhandeling over de noodzakelijke ontbossingen / 
herinrichting ter hoogte van de kruising met de N19g. 

Resultaat Er werd een compromisvoorstel uitgewerkt wat intussen werd voorgelegd aan en 
goedgekeurd door de bevoegde minister. Momenteel wordt verder onderhandeld 
over uitvoeringsmodaliteiten. Het knelpunt met betrekking tot de noodzakelijke 
ontbossingen ter hoogte van de herinrichting ter hoogte van de kruising met de 
N19g is na diverse overlegmomenten opgelost. 

 
 
Dossier  Verkaveling Groeningen - Kontich  
Initiatief Cel VIP 
Actoren - Gemeentebestuur Kontich; 

- Departement Ruimte Vlaanderen – cel VIP (Vlaamse overheid); 
- Extensa; 
- Stramien cvba; 
- AWV; 
- De Lijn; 
- Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen; 
- … 

 
Probleem De ontwikkeling van het gebied Groeningen (Extensa) is een strategisch project op 

lokaal niveau. Sommige aspecten (bv. mobiliteit) zullen echter op een hoger niveau 
bekeken moeten worden. Het project kent al een lange voorgeschiedenis. Het 
huidige gemeentebestuur wil een nieuwe dynamiek uitlokken (herstart) en het 
project ook binnen een redelijke termijn te deblokkeren. Het is niet de bedoeling om 
jaren door te werken zonder uiteindelijk resultaat. Het bestuur wil van Groeningen 
een voorbeeldwijk maken, het project moet dan ook geïntegreerd bekeken worden. 

Actie - Het gemeentebestuur wil inzetten op een voortraject in functie van een 
gedragen oplossing. Waar gewenst wordt het gemeentebestuur hierbij 
ondersteund; 

- Het voortraject word uitgevoerd in samenwerking met de cel VIP van 
Departement Ruimte Vlaanderen; 

- Diverse bilaterale overlegmomenten en coördinatievergadering met college 
van burgemeester en schepenen van Kontich en de ontwikkelaar. 

  
Resultaat Dossier is momenteel lopende 
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Figuur 10: Impressie ontwerpverkaveling Groeningen (bron: Extensa – Stramien) 
 
 
Dossier  Verkaveling Boskouter - Zwijndrecht  
Initiatief Cel VIP 
Actoren - Gemeentebestuur Zwijndrecht; 

- Imwo Invest, Matexi en Novus; 
- SumResearch en mesO 
- Departement Ruimte Vlaanderen – cel VIP (Vlaamse overheid); 
- Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen; 
- … 

 
Probleem De ontwikkeling van het gebied Boskouter heeft een VIP-statuut. Het betreft de 

invulling van een woongebied dat is ingekleurd in het raam van de afbakening 
grootstedelijk gebied Antwerpen. De gemeente Zwijndrecht heeft ernstige vragen bij 
de ontwikkeling. Er moeten nog vele discussiepunten worden uitgeklaard via een 
vermoedelijk nog relatief langdurig en uitgebreid overleg. 
 

Actie - Tijdens het werkbezoek van de gouverneur en de deputatie aan de 
gemeente Zwijndrecht is afgesproken om dit overleg op te starten; 

- In eerste instantie wordt de waterhuishouding in detail onderzocht. 
  

Resultaat Dit dossier is momenteel lopende 
 
 
Dossier  Synagoge Heide (Kalmthout)  
Initiatief Kabinet minister Geert Bourgeois 
Actoren - vzw Synagoge Heide (vzw) (met vertegenwoordiging Shomre Hadas) 

- Israëlitische Orthodoxe Gemeente Machsike Hadas van Antwerpen 

- De heer Mark Andries, kabinetschef van minister Bourgeois  
- Mevrouw Hélène Casman, erenotaris 
-   Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB) 
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Probleem In mei 2012 werd door minister Geert Bourgeois, bevoegd voor het beleidsdomein 

Onroerend Erfgoed, de vraag gesteld om te bemiddelen in het dossier van de 
synagoge in Kalmthout-Heide.  Dit gebouw, beschermd als monument sinds 2007, 
verkeert in zeer slechte staat.  Een grondige renovatie is noodzakelijk.  Maar 
omwille van de zeer complexe eigenaarssituatie is een samenstelling en indiening 
van een restauratiedossier niet eenvoudig. Op dit ogenblik zijn er maar liefst 64 
eigenaars, waarvan een groot deel in het buitenland verblijft. 
    

Actie Sinds juni 2012 was er regelmatig overleg met de verschillende betrokken partijen. 
Concreet zijn er twee organisaties die zich om de situatie van de synagoge zorgen 
maken: de vzw Synagoge Heide, en de Israëlitische Orthodoxe Gemeente 
Machsike Hadas van Antwerpen. Beide partijen dragen met hun eigen middelen bij 
om het dossier vooruit te helpen.  Bij de overlegmomenten waren meestal ook 
mevrouw Hélène Casman en de heer Mark Andries, kabinetschef van minister 
Bourgeois, of een vertegenwoordiger van het kabinet aanwezig.   
 

Deze overlegmomenten resulteerden in heel wat interessante en constructieve 
ideeën en voorstellen. Zo is het de wens van alle betrokkenen om voor de 
restauratiewerken die uitgevoerd moeten worden een beroep te doen op een 
restauratiepremie.  Men hoopt hiervoor een betoelaging te krijgen van 90%, zijnde 
het percentage dat toegekend wordt voor de restauratie van een gebouw bestemd 
voor een erkende eredienst.  
 
Het aanstellen van één enkele volmachthouder die namens alle eigenaars kan 
optreden is echter een duidelijke voorwaarde die door het Agentschap Onroerend 
Erfgoed wordt opgelegd bij het indienen van een restauratiedossier.  Om het 
probleem rond het complexe eigenaarschap  op te lossen, zal aan de burgerlijke 
rechtbank van Antwerpen gevraagd worden om een beheerder aan te duiden, 
d.w.z. een persoon die de rechtbank aanwijst en die namens alle mede-eigenaars 
alle stappen kan zetten in verband met de aanvraag van subsidies en het opvolgen 
van de restauratiewerkzaamheden.  De beheerder zal dan na zijn aanstelling 
handelen en optreden in naam van de mede-eigenaars en dit onder toezicht van de 
rechtbank die de beheerder heeft aangewezen.  
 
Afgelopen jaar is er beslist om in eerste instantie te focussen op de 
instandhoudingswerken, uit vrees dat een volledig restauratiedossier te veel tijd in 
beslag zou nemen.  In een volgende fase zal de volledige restauratie aan bod 
komen.  Er werd een architect (gespecialiseerd in erfgoed en monumenten) 
gecontacteerd om een eerste raming van de kosten op te maken.  Alle eigenaars 
zijn persoonlijk gecontacteerd om hun toestemming te vragen voor de opstart van 
het dossier/aanstellen beheerder voor dringende instandhoudingswerken.  Reacties 
waren overwegend positief: 58 van de 64 eigenaars stemden in met voorgestelde 
procedure.   
 
In 2015 zal het dossier ingeleid kunnen worden bij de rechtbank.  In samenspraak 
met alle partners zal er ook een restauratiedossier opgemaakt worden, en zal er op 
zoek worden gegaan naar financiering van de werkzaamheden. 
 

Resultaat Dit dossier is momenteel lopende. 
 
 
Dossier  Organisatie bekkenwerking Maasbekken  
Initiatief Bekkensecretariaat Maasbekken; 
Actoren - Bekkensecretariaat Maasbekken; 

- CIW; 
- Provinciebestuur Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid; 
- Provincie Noord-Brabant (NL). 

 
Probleem Het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid voorziet in een afschaffing van de 
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waterschapswerking in Vlaanderen. Dit in combinatie met de uitzonderlijke 
constellatie (2 afzonderlijke delen in respectievelijk de provincie Antwerpen en de 
provincie Limburg) van het Maasbekken zorgt ervoor dat een nieuwe werkwijze 
moet worden uitgedacht in functie van het lokale overleg. 
 

Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten; 
- Ondersteuning bij het uittekenen van een nieuwe, lokale overlegstructuur.  

 
Resultaat Dit dossier is afgerond, de nieuwe structuur is voorgelegd aan bevoegd minister 

Schauvliege en is inmiddels in werking. 
 
De CIW van 16/12 keurde de huidige pragmatische werking van de bestuursgroep 
Maasbekken Noord goed en heeft de PPG opdracht gegeven pro’s en contra’s uit 
te werken voor een eventuele splitsing van het Maasbekken. 

 
 
Dossier  Signaalgebieden – plan van aanpak  
Initiatief Agentschap Ruimte Vlaanderen 
Actoren - Ruimte Vlaanderen 

- Bekkensecretariaten 
- CIW; 
- Provinciebestuur Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid; 

 
Probleem In de procedure met betrekking tot de signaalgebieden kan de Vlaamse Regering in 

geval niet duidelijk is wie een planningsinitiatief zal nemen, de gouverneur gelasten 
met een bemiddelingsopdracht hieromtrent. In een aantal concrete dossiers is dat 
reeds zo beslist. Er bestaat vandaag evenwel geen plan van aanpak voor deze 
opdracht. Om te komen tot een effectief draagvlak voor een later, planologisch 
initiatief en in functie van een bekkenoverschrijdende afstemming is een dergelijk 
plan van aanpak nodig. 
 

Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten; 
- Ondersteuning bij het uittekenen van een plan van aanpak  

 
Resultaat Dit dossier is momenteel lopende 
 
 
3.3.2.2 Provinciebestuur 
 
Dossier  Vervuili ng Hezemeerloop  
Initiatief Provinciebestuur Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid 

- Stad Geel; 
- Bekkensecretariaat Netebekken; 
- Milieu-inspectie; 
- Parket van Turnhout; 
- NV De Scheepvaart; 
- Aquafin; 
- OVAM; 
- Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). 

 
Probleem Herhaaldelijke en problematische olievervuiling op de Hezemeerloop te Geel.  
Actie Ondersteuning van de gecoördineerde aanpak door de dienst Integraal Waterbeleid 

van het provinciebestuur. 
Resultaat Dit dossier is momenteel lopende. 
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Dossier  Vlaams -Nederlandse Delta  
Initiatief De Vlaams–Nederlandse Delta is een grensoverschrijdend verbindend netwerk, 

waarin vanuit een gemeenschappelijk belang wordt gewerkt aan een duurzame 
ontwikkeling en versterking van het mondiale concurrentievermogen van de 
Deltaregio. Vanuit deze doelstelling wordt kennisuitwisseling en functionele 
samenwerking tussen relevante partners uitgelokt en gefaciliteerd, in eerste 
instantie gericht op het versterken van de economische en logistieke kracht van de 
Vlaams–Nederlandse Delta. Er werd gekozen voor een lichte netwerkstructuur  
zonder rechtspersoonlijkheid waarbinnen een structureel overleg met de 
zeehavens loopt. 
 

Actoren Op 23 april 2014 werd de intentieovereenkomst uit 2011 vervangen door een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2014-2020.  
Behalve de hiervoor vermelde organisatorische afspraken  werden de volgende 
gemeenschappelijke kansen en uitdagingen genoemd:  

- Grensoverschrijdende infrastructuur 
- Pijp- en buisleidingennetwerk in de regio 
- Biogebaseerde economie 
- Energietransitie 

Hiernaast zijn werkgroepen opgericht voor onder meer de jaarlijkse conferentie en 
de Deltamonitor.De provincie Zuid-Holland heeft gevraagd dat de Nederlandse 
overheid vertegenwoordigd zal worden in bestuursvergaderingen. De provincie 
West-Vlaanderen heeft een vergelijkbare actie ondernomen. 
Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu zal vertegenwoordigd 
worden door een waarnemer in afwachting van een vertegenwoordiger van de 
Vlaamse Regering. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd op 
te willen treden als coördinator van de Nederlandse departementen. 
Ook het nieuwe bestuur in Vlaanderen plaatst de Delta opnieuw op haar agenda’s. 
Bewijs hiervan is de eerste topontmoeting van de respectieve minister-presidenten 
Geert Bourgeois en Mark Rutte op 13 oktober 2014. 
 

Actie & 
resultaat 

De bijeenkomsten van het bestuur werden gehouden op 12 februari, 4 juni en 21 
september. Tweemaal per jaar wordt een zeehavenoverleg gehouden. Aan  het 
zeehavenoverleg nemen de hiervoor genoemde functionarissen alsmede 
vertegenwoordigers van de zes zeehavens in de Delta deel.   
Naast de hiervoor vermelde organisatorische afspraken werden de volgende 
gemeenschappelijke kansen en uitdagingen genoemd:  

- Grensoverschrijdende infrastructuur 
- Pijp- en buisleidingen netwerk in de regio 
- Biogebaseerde economie 
- LNG binnenvaart 
- Afval binnenvaart 
- Walstroom 
- Inrichting Noordzee kust 
- Energietransitie 

Hiernaast zijn werkgroepen opgericht voor onder meer de jaarlijkse conferentie en 
de Deltamonitor. De CEO’s van de havens van Antwerpen, Gent, Moerdijk, 
Rotterdam, Zeebrugge en Zeeland Seaports worden voor deze bijeenkomsten 
uitgenodigd. Deze overlegmomenten  vonden op 23 april en 23 oktober plaats in 
respectievelijk Moerdijk en Zeebrugge. 
 
Jaarlijks organiseert de Vlaams-Nederlandse Delta een conferentie. In 2014 was de 
organiserende provincie de provincie West-Vlaanderen. Op 7 november vond de 
conferentie plaats in Brugge. Thema van de conferentie van het afgelopen jaar was 
hinterlandverbindingen. Tijdens de conferentie stelden de universiteiten van 
Antwerpen en Rotterdam een aangepaste monitor  voor: “Het traditionele hinterland 
van de Delta onder druk”. Zij deden dit in samenwerking met de RebelGroup. 
Voorts lieten diverse autoriteiten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven hun 
licht schijnen over de ins en outs van hinderlandverbindingen. 
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Een onderwerp dat gedurende 2014 de nodige aandacht  opeiste is de 
modernisering van het spoorgoederenvervoer tussen Antwerpen en Rotterdam. In 
het zeehavenoverleg van oktober 2013 werd hier aandacht voor gevraagd. In het 
verleden werd meer gesproken over deze infrastructuur. Daarom werd de gedachte 
geopperd een studie te laten uitvoeren teneinde de knelpunten concreet te 
benoemen. 
De grensoverschrijdende infrastructuur en het Trans-Europese vervoersnetwerk 
(TEN-T) kennen 9 corridors verspreid over heel Europa. Voor de Vlaams – 
Nederlandse Delta zijn de drie corridors, die het gebied doorkruisen, van belang. 
Het betreft: 

a. Rijn - Alpen: Amsterdam/Antwerpen/Rotterdam/Zeebrugge – 
Genua. 

b. Noordzee – Baltische staten: Amsterdam/Antwerpen/Rotterdam – 
Klaipeda/Tallin. 

c. Noordzee – Middellandse zee: Dublin/Glasgow –
Antwerpen/Rotterdam – Marseille 
 

Een studie naar de knelpunten kan voor 50 % worden gefinancierd door de 
Connecting European Facility.  
 
Vanuit de haven van Antwerpen is in het gremium ook een brede 
haalbaarheidsstudie geïnitieerd (technisch, economisch, milieu, ruimtelijk...), 
waarbij mogelijk stakeholdersconsultatie binnen het gremium kan gebeuren.  De 
focus blijft in eerste instantie liggen op knelpunten in de regio Roermond-Venlo-
Viersen, maar met impact op de verdere ontwikkeling van de gehele Delta. 
Ondertussen is het dossier opgenomen door MOW en FOD Mobiliteit voor België 
en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor Nederland. De contacten met 
Duitsland worden momenteel gelegd. 
 
Pijp- en buisleidingen  
Eén van de negen gestructureerde krachten is de petrochemische industrie. Via 
pijpleidingen kan deze industrie worden gekoppeld aan die van Noordrijn-
Westfalen. In de nota 2040 worden mogelijk acties vernoemd. 
Uitgewerkt zijn of in uitvoering komen: 

- Een Vlaams ruimtelijke en technische vooronderzoek naar een 
pijpleidingenstraat tussen Antwerpen en Geleen. De studie zal in 2015 
worden afgerond. 

- Een door private partijen Interreg-onderzoek naar CH4 en CO2 transport 
vanuit Antwerpen naar glastuinbouwgebieden. De resultaten van dit 
onderzoek worden meegenomen in een expertmeeting over CO2.  

- Onderzoek naar een multicore leiding tussen de havens van Antwerpen en 
Rotterdam. Het idee was dat een bedrijf pijpleidingen exploiteert. Bedrijven 
kunnen een leiding leasen voor een gewenste afstand en periode. Conclusie 
van het onderzoek was dat  een dergelijk systeem niet voldoende 
concurrerend is met de binnenvaart.  
 

Initiatieven voor 2015 worden voorbereid teneinde deze vervoersmodaliteit 
intensiever te gebruiken. 
 
Werkgroep kust  
De kust is een aandachtsveld van de provincies West-Vlaanderen, Zeeland en 
Zuid-Holland. De werkgroep heeft verschillende activiteiten opgestart: 

- Een werkatelier “ontwikkelingen en visies voor de Schelde en de 
Noordzeekust” op 24 april. 

- Een studiedag meerlaagse veiligheid 
- Op 18 en 19 november werd een studiereis georganiseerd naar Calais en 

omstreken. In Noord Frankrijk, Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland zijn 
dezelfde vragen aan de orde met betrekking tot kustverdediging. Wat betreft 
governance is er sprake van overeenkomsten en ook van verschillen. 
Bedoeling is dat Zuid-Holland in 2015 optreedt als ontvangende partij en 
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ook de kustverdediging agendeert. 
 
China  
Provincies organiseren missies naar China. Binnen de VND hebben verschillende 
provincies de ambitie om te komen tot zoveel mogelijk afstemming. 
 
Energie / warmte  
Op 19 november 2014 werd een expertmeeting gehouden over warmte. Met name 
in de meer verstedelijkte gebieden worden initiatieven ontwikkeld om te komen tot 
een match tussen producenten van (rest)warmte en warmtevragers.  
In 2015 zal er een expertmeeting over CO2 worden georganiseerd. 
 

 
 
 

 
Figuur 11: Screenshot website Vlaams-Nederlandse Delta (www.vndelta.eu)  
 
 
Dossier  Bevoegdheidsherverdeling Maasbekken Noord   
Initiatief Provinciebestuur Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid 
Actoren - Bekkensecretariaat Maasbekken; 

- Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen; 
- Betrokken gemeentebesturen; 
- de Watering van Wuustwezel; 
- de Watering van Loenhout; 
- Watering de Beneden Mark; 
- Watering Overbroek; 
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); 

 
Probleem In het kader van de Interne Staatshervorming is men er in de meeste gemeenten in 

geslaagd een drastische vereenvoudiging van het waterlopenbeheer te bekomen. 
Wuustwezel is één van de weinige gemeenten waar dit niet is gelukt. De waterlopen 
van 3e categorie zijn wel ingeschaald naar 2e categorie, maar dit heeft amper tot 
ontsnippering geleid. De ambitie bestaat om ook in dit gebied te komen tot een 
verdere rationalisering. 

Actie - Oprichting werkgroep Bevoegdheidsherverdeling Maasbekken Noord in de 
schoot van de bestuursgroep Maasbekken Noord (zie 21) 

  
Resultaat Dit dossier is momenteel lopende 
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Dossier  Geluidsoverlast watergebonden bedrijventerreinen   
Initiatief Provinciebestuur Antwerpen, dienst Milieuvergunningen 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen, dienst Milieuvergunningen 

- Provinciebestuur Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning 
- Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Milieueffectrapportage 
- Provinciale milieuvergunningscommissie (PMVC) 
 

Probleem De provinciale dienst milieuvergunningen wordt meer en meer geconfronteerd met 
klachten over geluidsoverlast te wijten aan een versterkend effect van (grote) 
wateroppervlakten (bij watergebonden bedrijvigheid). Vermoedelijk wordt dit effect 
onvoldoende in rekening gebracht bij MER en ruimtelijke planning. 

Actie - Afstemmend overleg met diverse, betrokken administraties 
  

Resultaat Dit dossier is afgerond. 
 

 
Dossier  Willebroek Noord – waterproblematiek  
Initiatief Provinciebestuur Antwerpen – dienst Integraal waterbeleid 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen – dienst Integraal waterbeleid  

- POM Antwerpen  
- Groep Bernaerts 
- Polderbestuur Vliet en Zielbeek 
- Gemeente Willebroek 
- Partners brownfieldconvenant Willebroek Noord 
- Bekkensecretiaat 
- VMM 
- Aquafin 
- Agentschap Ruimte Vlaanderen 

 
Probleem - Wateroverlast 

- Problemen met uitvoering brownfieldconvenant Willebroek Noord wegens 
vastlopen diverse deeldossiers (verleggen waterloop, …); 

- Bouwovertredingen (ophogingen) 
 

Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten (o.a. met Groep Bernaerts)  
- Heractivering technische werkgroep  
 

Resultaat Dit dossier is momenteel lopende. 
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Figuur 12: Plangebied Willebroek Noord / impressie werken / impressie wateroverlast  
 
 
3.3.2.3 Gemeentebestuur 

 
Dossier   Windturbines Olen (Hoog Buul)  
Initiatief Gemeentebestuur Olen 
Actoren - Gemeentestuur Olen; 

- Provinciebestuur Antwerpen, dienst Milieuvergunningen; 
- Departement Ruimte Vlaanderen (Vlaamse overheid); 
- Departement Ruimte Vlaanderen – cel VIP (Vlaamse overheid); 
- Departement LNE, Afdeling Milieuvergunningen; 
- Windwerkgroep Vlaanderen (VEA – Vlaamse overheid); 
- Wind In Actie (WIA); 
- Bolckmans Warehousing Olen BVBA; 
- Bepro / Sopraco NV; 
- WIND Energy Farming. 

 
Probleem Private investeerders wensen middels afzonderlijke vergunningsaanvragen in het 

zelfde gebied windturbines in te planten. De verschillende projecten zijn 
onvoldoende tot niet op mekaar afgestemd. De verschillende aanvragen worden 
geweigerd (zowel milieuvergunnings- als stedenbouwkundige aanvragen), in 
hoofdzaak wegens onvoldoende onderlinge afstemming en resterende 
onduidelijkheden. 
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Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten in functie van afstemming tussen de 

verschillende projecten en afstemming met de geldende randvoorwaarden 
i.f.v. zowel milieuvergunning als stedenbouwkundige vergunning; 

- Opzetten van een overlegorgaan in functie van een gemeenschappelijk, 
proactief afgestemd en maximalistisch projectvoorstel; 

- Afsluiten van een herenakkoord over een gemeenschappelijk, afgestemd en 
maximalistisch projectvoorstel (gemeente Olen, provinciebestuur Antwerpen, 
Departement Ruimte Vlaanderen, diensten gouverneur en de verschillende 
private partijen) in voorbereiding van de formele vergunningsprocedure. 

- Specifiek overleg met alle betrokken partijen uit de luchtvaartsector (DGLV, 
Belgocontrol, departement MOW, Internationale Luchthaven Antwerpen – 
Deurne). 

  
Resultaat 6 van de 7 windturbines zijn stedenbouw- en milieukundig (9 mei 2014) vergund 

(dd. 3 april 2014) en de beroepstermijnen zijn zonder gevolg verlopen. De 
vergunningsprocedure voor de 7de turbine loopt. Dit dossier is quasi afgerond. 

 
 
Dossier  Windturbines Olen (Umicore)   
Initiatief Gemeentebestuur Olen 
Actoren - Gemeentestuur Olen; 

- Provinciebestuur Antwerpen, dienst Milieuvergunningen; 
- Departement Ruimte Vlaanderen (Vlaamse overheid); 
- Departement Ruimte Vlaanderen – cel VIP (Vlaamse overheid); 
- Departement LNE, Afdeling Milieuvergunningen; 
- Onroerend Erfgoed Antwerpen (Vlaamse overheid); 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); 
- Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid); 
- Nv De Scheepvaart (Vlaamse overheid); 
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (Vlaamse overheid); 
- Directoraat-generaal Luchtvaart (federale overheid); 
- Belgocontrol; 
- Umicore; 
- Aurubis; 
- Electrabel. 

 
Probleem Umicore, Aurubis en Electrabel willen windturbines plaatsen op de terreinen van 

Umicore / Aurubis te Olen. Gelet op de vele randvoorwaarden en een aantal 
onduidelijkheden is een voortraject aangewezen. De private partijen en het 
gemeentebestuur willen zo komen tot een voorafgaandelijk afgestemd project 
waardoor de kans op problemen in de formele vergunningsfase tot een minimum 
beperkt wordt.  

Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten in functie van afstemming met de 
geldende randvoorwaarden i.f.v. zowel milieu- als stedenbouwkundige 
vergunning; 

- Organiseren van een overlegorgaan / vooroverleg in functie van een 
proactief afgestemd en maximalistisch projectvoorstel; 

- Specifiek overleg met alle betrokken partijen uit de luchtvaartsector (DGLV, 
Belgocontrol, departement MOW, Internationale Luchthaven Antwerpen – 
Deurne). 

  
Resultaat Dit dossier is afgerond. Zowel de milieuvergunning (5 juni 2014) als de 

stedenbouwkundige vergunning (17 juli 2014) werden  afgeleverd. De 
beroepstermijnen zijn verstreken, er werd geen beroep ingesteld tegen de 
vergunningen. 
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Dossier  Baarle -Hertog / Baarle -Nassau   
Initiatief Gemeentebestuur Baarle-Hertog / Commissaris van de Koning (NL) 
Actoren - Gemeentebestuur Baarle-Hertog 

- Gemeentebestuur Baarle-Nassau (NL) 
- Provincie Noord-Brabant (NL) 
- Provincie Antwerpen 

 
Probleem De intentie om bestuurlijke hervormingen door te voeren in Nederland en meer 

specifiek de geplande ambtelijke fusie tussen de Nederlandse gemeenten Baarle-
Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, heeft tot storingen geleid in het complexe 
maar noodzakelijke intergemeentelijk samenwerkingsevenwicht tussen de twee 
enclave-gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. 

Actie - diverse bilaterale overlegmomenten met alle partijen 
 

Resultaat Dit dossier is afgerond. Er zijn opnieuw gesprekken lopende tussen alle partijen, in 
het bijzonder de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau om de Nederlandse 
bestuurlijke hervormingen optimaal af te stemmen op de intergemeentelijke 
samenwerking en vice versa. 

 

 
 
Figuur 13: Dossier Baarle-Hertog / Baarle-Nassau in de media 
 
 
Dossier  Groot Schietveld , Marum  (Brecht - Wuustwezel)   
Initiatief Gemeente Brecht 
Actoren - Gemeentebestuur Brecht; 

- Gemeentebestuur Wuustwezel; 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB – Vlaamse overheid); 
- Stichting Kempens Landschap (provinciebestuur); 
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- Departement Ruimte Vlaanderen (Vlaamse overheid); 
- Landbouwraad Brecht; 
- Natuurpunt; 
- Aankoopcomité Federale Overheidsdienst Financiën.  

 
Probleem Een deel van het Groot Schietveld wordt verkocht door Defensie. Het gebied heeft 

deels een natuurinvulling, deels een agrarische invulling. Het volledige gebied is 
aangeduid als Habitat- en vogelrichtlijngebied. Er bestaat ongerustheid bij de 
betrokken landbouwers en het gemeentebestuur over de toekomstperspectieven 
van de landbouw in het gebied 

Actie - Diverse bilaterale en gemeenschappelijke overlegmomenten; 
- Onderhandelingen met het aankoopcomité; 
- Opmaak van globaal akkoord over toekomstige gebruik gronden in 

landbouwgebruik; 
- Opmaken van een aankoopverdeling Pidpa – ANB; 
- Oprichting permanent overlegorgaan ifv afstemming toekomstig beheer 

(IHD) en landbouwgebruik 
  

Resultaat Er werd een globale oplossing gevonden die momenteel in uitvoering is. ANB en 
Pidpa zullen elk een deel van de gronden verwerven. De procedures hiervoor zijn 
lopende. Zowel minister Schauvliege als minister Homans gaven intussen de 
nodige machtigingen voor de noodzakelijke onteigening. 

 
 
Dossier  Warmtenetten (regio) Antwerpen  
Initiatief Stad Antwerpen 
Actoren - Stad Antwerpen 

- Provinciebestuur Antwerpen 
- VITO 
- Buurgemeenten Antwerpen 

 
Probleem Er wordt gezocht naar (een draagvlak voor ) de uitrol van warmtenetten in en rond 

de stad Antwerpen. Hiervoor is een nog uit te werken, bovenlokale aanpak nodig.  
Actie - Diverse, voorbereidende overlegmomenten 

 
Resultaat Dit dossier is momenteel lopende. 
 
 
Dossier  Rooilijn - en onteigeningsplannen in geval  van buurtwegen  
Initiatief Malle 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen 

- Gemeente Malle 
- Agentschap voor Binnenlands bestuur 

 
Probleem Het gemeentebestuur van Malle wees op tegenstrijdigheden in de wetgeving van 

toepassing op rooilijn- en onteigeningsplannen gelinkt aan buurtwegen (in concrete 
dossiers en generiek).  

Actie - Juridisch advies 
- Bilateraal overleg 
- Begeleiding gemeente 
- Aanpassing wetgeving niet nodig omdat er al wetgevende initiatieven liepen. 

 
Resultaat Dit dossier is afgerond 
 
 
Dossier  Beverdon k – Grobbendonk  
Initiatief Grobbendonk 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen 

- Gemeente Grobbendonk 
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- Departement LNE, Afdeling Milieu-inspectie 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- NV de Schaapvaart 
- DP World 

 
Probleem De werkzaamheden van een containeroverslagbedrijf (ENA-bedrijventerrein) zorgen 

voor geluidsoverlast. Om dit tegen te gaan is overeengekomen een geluidswal op te 
trekken. In de geluidswal worden tevens natuurcompenserende maatregelen i.f.v. 
andere dossiers geïntegreerd. Er zijn twee problemen: a) de vergunningsprocedure 
voor de geluidswal zit vast en b) er is discussie over de (interpretatie van) 
uitbatingsvoorwaarden uit de milieuvergunning.  

Actie - Diverse bilaterale en plenaire overlegmomenten. 
- Afspraken gemaakt over de vergunningsaanvraag voor de geluidswal. 
- Vergunningsprocedure geluidswal loopt. 

 
Resultaat Deeldossier a) is afgerond. Deeldossier b) is lopende. 
 
 
Dossier  Tuinlei  
Initiatief Gemeenten Schelle, Aartselaar en Niel 
Actoren - Gemeente Schelle 

- Gemeente Niel 
- Gemeente Aartselaar 
- Provinciebestuur Antwerpen 
- Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

 
Probleem De geplande aanleg van de Tuinlei in Schelle als een verbinding tussen de 

Steenwinkelstraat en de Matenstraat heeft volgens de buurgemeenten Aartselaar 
en Niel tot gevolg dat de Tuinlei een weg zal worden met erg veel sluipverkeer. 
Hierdoor bestaat er bij de gemeenten Aartselaar en Niel de vrees dat door hun 
gemeenten erg veel extra verkeer zal komen rijden en dat kruispunten op hun 
grondgebied vast zouden komen te zitten. Dit druist in tegen het intergemeentelijke 
mobiliteitsplan Rupel. Schelle is van mening dat de geschetste problemen zich niet 
zullen voordoen. Na 2 jaar is nog steeds geen overeenkomst bereikt. Schelle richt 
zich tot de gouverneur met de vraag om mee te zoeken naar een oplossing. 

Actie - Diverse (bilaterale) overlegmomenten 
- Opmaak ontwerpvoorstel van overeenkomst dat rekening houdt met alle 

mogelijke scenario’s  
- Ondertekening van het voorstel van de provincie Antwerpen en de 

gouverneur door de 3 gemeenten 
- De opstart van verkeerstellingen en mobiliteitsstudie. 

  
Resultaat Dit dossier is afgerond 
 
 
Dossier  GRUP Dijlevallei  
Initiatief Bonheiden / particulieren 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen 

- Diensten gouverneur Vlaams Brabant 
- Gemeente Bonheiden 
- Gemeente Haacht 
- Agentschap Ruimte Vlaanderen 

 
Probleem Het gemeentebestuur van Bonheiden stelt vast dat er tegenstellingen zijn tussen 

gemeentelijke beleidsdoelstellingen en een aantal voornemens verwoord in het 
ontwerp GRUP / ongeruste reacties van burgers. 

Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten, verduidelijkingen en bemiddeling 
tussen partijen. 
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Resultaat Dit dossier is afgerond. 
 
 
 
3.3.2.4 Derden 
 
Dossier  Tomorrowland  - handhaving drugsgebruik  
Initiatief Tomorrowland 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen 

- Politie; 
- Brandweer; 
- FOD Binnenlandse zaken; 
- Federale gezondheidsinspecteur; 
- Dienst noodplanning gouverneur 
- Gemeenten Boom en Rumst  

 
Probleem Op evenementen worden we meer en meer geconfronteerd met een 

handhavingsprobleem aangaande drugsgebruik. Men wil wel een Zero Tolerance 
beleid uitvoeren, maar loopt tegen diverse muren aan. Graag willen wij de aanzet 
geven om vanuit een breed kader hierin stappen te zetten en vooruitgang te 
boeken.  
 

Actie - Verschillende overlegmomenten 
  

Resultaat - Verder organiseren overleg om proactief een sluitende afspraak te maken 
tussen organisatoren, gemeenten, FOD Binnenlandse Zaken en lokale 
politie 

- Optimale inzet van alle diensten mogelijk maken 
 
 
Dossier  Investering Exxon Mobil  
Initiatief Exxon Mobil 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen, dienst Milieuvergunningen 

- Exxon Mobil 
- … 

 
Probleem Exxon Mobil plant een significante uitbreidingsinvestering in de Antwerpse Haven. 

Het bedrijf wenst in te zetten op een voortraject om problemen in de formele 
vergunningsprocedure te vermijden. 

Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten in functie van afstemming met de 
geldende randvoorwaarden i.f.v. zowel stedenbouwkundige (gepland) als 
milieuvergunning; 

- Gepland: organiseren van een overlegorgaan / vooroverleg in functie van 
een proactief afgestemd aanvraagdossier; 

- Milieuvergunning is verleend 
  

Resultaat Dit dossier is afgerond 
 
 
Dossier  Windturbines Grobbendonk   
Initiatief WIND Energy Farming 
Actoren - Gemeentestuur Grobbendonk; 

- Provinciebestuur Antwerpen, dienst Milieuvergunningen; 
- Departement Ruimte Vlaanderen (Vlaamse overheid); 
- Departement Ruimte Vlaanderen – cel VIP (Vlaamse overheid); 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB – Vlaamse overheid); 
- Aspiravi; 
- Groep Heylen; 
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- Van Wellen Group; 
- WIND Energy Farming; 
- … 

 
Probleem WIND Energy Farming wenst 4 windturbines in te planten langsheen het 

Albertkanaal (Grobbendonk). Het vergunningstraject verloopt moeizaam 
(vergunningen worden geweigerd). WIND Energy Farming wenst via een 
voortraject te komen tot een gedragen projectvoorstel. 

Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten; 
- Overleg met andere mogelijke ontwikkelaars van windturbines om enerzijds 

hypotheken te vermijden (en zo een maximalistische inplanting te bekomen) 
en anderzijds te pogen om een gemeenschappelijke en afgestemde 
aanvraag te bekomen; 

- Gepland: Opzetten van een overlegorgaan in functie van een 
gemeenschappelijk, proactief afgestemd en maximalistisch projectvoorstel; 

- Gepland: Afsluiten van een herenakkoord over een gemeenschappelijk, 
afgestemd en maximalistisch projectvoorstel in voorbereiding van de 
formele vergunningsprocedure. 

  
Resultaat Dit dossier is lopende. 
 
 
Dossier  Windturbines Berlaar  
Initiatief Provincieraadslid 
Actoren - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

- Waterwegen & Zeekanaal nv 
- Agentschap Ruimte Vlaanderen 
- Ecopower 
 

Probleem De intentie bestaat (bestond) om naast de Grote Nete te Berlaar windturbines in te 
plannen. De ontwikkelaar vroeg steun via coördinatie door de gouverneur. 

Actie - De intenties werden afgetoetst met de belangrijkste, adviesverlenende 
instanties. Het project bleek niet haalbaar. 

Resultaat Dit dossier werd stopgezet wegens niet haalbaar 
 
 
Dossier  ZETA’22  
Initiatief I Cleantech Vlaanderen (ICTV) 
Actoren - I Cleantech Vlaanderen (ICTV) 

- Diverse koepelverenigingen 
- Ca. 50 individuele bedrijven 
- Deloitte, The New Drive, VITO, … 
 

Probleem Het project met als werktitel ZETA’22 werkt aan een draagvlak bij private bedrijven 
om te komen tot een gemeenschappelijke verklaring. Via deze gemeenschappelijke 
verklaring willen de ondertekenaars duidelijk maken dat de private sector bereid is 
om – samen met de publieke actoren – te bouwen aan een beter leefklimaat in de 
Antwerpse regio. De bedoeling is dat de gemeenschappelijke verklaring een opstap 
is om te komen tot een heus akkoord waarbij ook de verschillende overheden de 
nodige engagementen nemen.  

Actie - Debatten met ca. 50 bedrijven uit de Antwerpse regio om te polsen naar een 
draagvlak voor en verdere vormgeving van dit initiatief (3 high-level lunch-
sessies dd. 10/06, 24/06 en 07/07. 

- Opmaak “Zero emission opportunities: Technology review” 
- Organisatie plenaire sessie met alle geïnteresseerde bedrijven dd. 21/10 
- Diverse bilaterale overlegmomenten 

 
Resultaat Er is een coalition of the willing in de maak met tot op heden 15 toonaangevende 

bedrijven die de gemeenschappelijke verklaring (als opstap naar een publiek-
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privaat akkoord) willen ondertekenen (AVEVE, Beaulieu international group, BASF 
Blue Planet Hydrogen, Colruyt, DEME, DP World, Electrabel, Nike, Total Belgium, 
TransportJoosen, Umicore, UNIVEG, Zeelandia, Essers transport). In 2015 zal 
gewerkt worden aan de totstandkoming van een publiek luik in aanloop naar een 
eventueel akkoord. 

 
 

 
 
Figuur 14: Structuur ZETA’22-initiatief 
 
 
Dossier  Windturbines – advisering door Directoraat Generaal van de Luchtvaart 

(DGLV) 
 

Initiatief Diverse ontwikkelaars van windturbines / lokale besturen 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen, dienst Milieuvergunningen 

- Departement LNE, Afdeling Milieuvergunningen; 
- Directoraat-generaal Luchtvaart (federale overheid); 
- Belgocontrol; 
- Agentschap Ruimte Vlaanderen (cel VIP) 
 

Probleem In diverse concrete windmolendossiers in de provincie Antwerpen werden 
betrokkenen geconfronteerd met een systematisch negatieve advisering van het 
Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV), dit dikwijls omwille van principiële 
redenen. Dit heeft geleid tot een hypotheek op verschillende lopende én 
toekomstige windenergieprojecten in de provincie Antwerpen. 
 

Actie - diverse bilaterale overlegmomenten 
- plenaire vergadering met alle betrokken partijen dd. 26/03/2014 

 
Resultaat Samen met alle betrokken partijen is gezocht naar een pragmatisch afsprakenkader 

waarbij een aantal dossiers gedeblokkeerd zijn. Het overleg heeft geleid tot de 
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herziening van verschillende adviezen en een aantal vervolgafspraken. Dit dossier 
is afgerond. 

 
 
Dossier  Coördinatie uitrol ANPR in de provincie Antwerpen  

 
Initiatief Lokale Politie 
Actoren - Gouverneur (voorzitter coördinatiecel) 

- Deputatie (gedeputeerden bevoegd voor Mobiliteit en Veiligheid) 
- Burgemeesters (aan alle burgemeesters werd de kans geboden te zetelen in 

de coördinatiecel, streefdoel was minstens één burgemeester per bestuurlijk 
arrondissement. 13 burgemeesters zetelen in de coördinatiecel) 

- Parket (Procureur-Generaal, procureur des Konings of vertegenwoordiger) 
- Korpschefs Lokale politie (3) 
- Federale politie (Dirco, Dirju, Wegpolitie, CGO); 
- Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL – 

Privacycommissie) 
- Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer, Beleid Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid, …) 
- Dienst Mobiliteit provincie Antwerpen 
- Wnd. arrondissementscommissaris (secretaris) 
- Ad hoc uitbreiding in functie van noodwendigheden 

 
Probleem Om de  uitrol van ANPR-camera’s efficiënt te laten verlopen is er nood aan 

coördinatie en opvolging. Er is nood aan een bestuurlijke trekker die, samen met 
o.a.de politie en de wegbeheerder, een regierol opneemt. 
 

Actie ANPR of Automatische Nummerplaatherkenning is een vorm van technologisch 
toezicht met diverse toepassingen. Tal van politiezones en overheden zijn 
momenteel bezig met de voorbereiding of uitbouw van een ANPR-cameranetwerk. 
De realisatie van een performant en gedragen ANPR-netwerk impliceert coördinatie 
en opvolging in multidisciplinair teamverband. Daarom hebben we een 
coördinatiecel ANPR opgericht. De doelstellingen van deze cel zijn zowel 
beleidsmatig als technisch: 

- Reflecteren over en voorstellen formuleren (rekening houdend met de 
mogelijk uiteenlopende visie ter zake) met betrekking tot de finaliteit van de 
inzet van ANPR (Louter verkeersveiligheid? Criminaliteitsbestrijding? Een 
combinatie van beide? Welke feiten/fenomenen wel, welke niet? Welke met 
vaste camera’s, welke met mobiele (zodra dit mogelijk wordt)? Waar en 
wanneer zetten we camera’s in gelet op een bepaalde concentratie in tijd 
(zomer, winter, overdag, ’s nachts) en ruimte (bepaalde criminogene 
buurten)) 

- Bekomen van een goede afstemming, wisselwerking en synergie tussen 
federale, regionale en lokale initiatieven 

- Streven naar draagvlak door een goede en bewuste afweging van belangen 
en rechtswaarden (legitimiteit en proportionaliteit bewaken) 

- Periodiek opvolgen van wat er gebeurt op het terrein (o.a. via GIS-tool) 
- Voortgang bewaken, stimuleren en knelpunten wegnemen 
- Blinde vlekken detecteren en wegwerken 
- Overlapping en overdaad aanpakken, werken aan afstemming voor wat 

betreft de plaatsing 
- Werken aan efficiëntie- en effectiviteitswinst (schaarse budgetten 

doelmatiger besteden) 
- Samenbrengen van (gespreks)partners 
- Aanreiken van samenwerkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld starten met één 

of meer haalbare pilootprojecten (bv. afstemming op een bepaald traject of 
in een bepaalde regio). Dit kan leiden tot quick-wins maar dient evenzeer om 
vertrouwen te creëren, de geloofwaardigheid te verhogen en aan te zetten 
tot actie 
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- Supralokale (al dan niet grensoverschrijdende) informatie-uitwisseling 
vormgeven en faciliteren (investering) 

- Steden, gemeenten en politiezones ondersteunen (good practices, advies, 
…) 

 
De coördinatiecel werkt in een multilevel governance omgeving en zoekt 
afstemming met diverse andere organen zoals de Privacycommissie, het Forum 
voor Grensoverschrijdend Overleg (Nederlandse grensprovincies), het halfjaarlijks 
burgemeesteroverleg , POK, Binnenlandse Zaken, … Verslagen van de 
coördinatiecel en allerlei andere relevante informatie zullen ter beschikking worden 
gesteld via deze website. Zie http://www.cathyberx.be/taken-en-
bevoegdheden/coordinatie/anpr.html 
 
De coördinatiecel kwam in 2014 twee keer samen (26 mei en 15 december). Er 
waren diverse bilaterale overlegmomenten en er werd een werkbezoek aan de 
provincie West-Vlaanderen georganiseerd.  
 

Resultaat Dit dossier momenteel lopende. 
 
 
Dossier  Windturbines Ranst - Oelegem   
Initiatief Water-link  
Actoren - Gemeentesturen Ranst, Wommelgem, Wijnegem en Schilde; 

- Provinciebestuur Antwerpen, dienst Milieuvergunningen; 
- Departement Ruimte Vlaanderen (Vlaamse overheid); 
- Departement Ruimte Vlaanderen – cel VIP (Vlaamse overheid); 
- Departement LNE, Afdeling Milieuvergunningen; 
- Onroerend Erfgoed Antwerpen (Vlaamse overheid); 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); 
- Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid); 
- Nv De Scheepvaart (Vlaamse overheid); 
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (Vlaamse overheid); 
- Directoraat-generaal Luchtvaart (federale overheid); 
- Ecopower; 
- Belgocontrol; 
- Electrabel. 

 
Probleem Water-link wenst op zijn terreinen te Ranst windturbines te plaatsen. 

 
Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten in functie van afstemming met de 

geldende randvoorwaarden ifv zowel milieuvergunning als 
stedenbouwkundige vergunning; 

- Organiseren van een overlegorgaan / vooroverleg in functie van een 
proactief afgestemd en maximalistisch projectvoorstel; 

 
Resultaat Dossier is lopende, formele vergunningsprocedure is voorzien voor maart 2015. 
 
 
Dossier  Windturbines Rumst   
Initiatief Water-link  
Actoren - Departement Ruimte Vlaanderen (Vlaamse overheid); 

- Departement Ruimte Vlaanderen – cel VIP (Vlaamse overheid); 
- Onroerend Erfgoed Antwerpen (Vlaamse overheid); 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); 
- Ecopower; 
- Stichting Kempens Landschap 
 

Probleem Water-link wenst op zijn terreinen te Rumst windturbines te plaatsen. 
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Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten in functie van afstemming met de 
geldende randvoorwaarden i.f.v. zowel milieuvergunning als 
stedenbouwkundige vergunning. Gelet op de te verwachten moeilijkheden 
wordt in eerste ingezet op afstemming met de randvoorwaarden vanuit 
ecologie en landschap. 

 
Resultaat Dit dossier is momenteel lopende. 
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3.3.3 Verkeersveiligheid en veiligheid 
 
3.3.3.1 Provinciale Adviescommissie Verkeersveiligheid provincie Antwerpen  (PAVA) 
 
In april 2012 startte gouverneur Cathy Berx met een provinciaal forum rond verkeersveiligheid : de 
Provinciale Adviescommissie Verkeersveiligheid provincie Antwerpen (kortweg : PAVA). De PAVA komt 
tweemaal per jaar samen en brengt alle stakeholders die te maken hebben met mobiliteit en 
verkeersveiligheid samen. Deze partners zijn o.m. de procureurs des Konings, DirCo’s, gemandateerde 
korpschefs, de wegpolitie, het BIVV, de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV), beheerders 
van de weginfrastructuur, De Lijn, provinciebestuur van Antwerpen (departement Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit), Ouders van Verongelukte Kinderen, Rondpunt vzw, Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 
De PAVA buigt zich voornamelijk over af te stemmen wetgeving, verkeersveiligheidsacties en 
infrastructuuringrepen met het oog op een verkeersveilige omgeving en het terugdringen van het aantal 
verkeersslachtoffers.  
 

De volgende punten werden reeds besproken / opgevolgd : 
- Analyse van de cijfers van het BIVV waaruit bleek dat in 2011 24% meer verkeersslachtoffers in de 

provincie Antwerpen vielen dan in 2010. Hoe kunnen alle partners het aantal verkeersdoden mee 
helpen dalen? 

- Aanpak en stand van zaken gevaarlijke punten in de provincie Antwerpen. 
- Arbeidswegongevallen 
- Aanpak opgefokte bromfietsen in de 3 parketten – analyse 
- BIS-project 16/21 jarigen 
- Actie rond parkeren op plaatsen voor personen met een beperking 
- Herstelling defecte flitspalen 
- Verhoogde inspanningen drugscontroles 
- Speekseltesten / speekselanalyses  
- Signalisatie wegenwerken 
- Kruispuntbank rijbewijzen (Mercurius) 
- Calamiteitenroutes 
- 30 km/uur zones : verbaliserings- en seponeringsbeleid 
- Project ‘Getuigen onderweg’ – vzw Rondpunt 
- Dynamische niet-geplande gebeurtenissen in de provincie Antwerpen (zoals achtervolgingen) 
- Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) – werking 
- BIVV – nieuwe uitdagingen 
- Afleidingen achter het stuur door o.m. gebruik van GSM/smart Phone 
- Verval van strafvordering na bevel tot betaling dat met een uitvoerbare titel moet worden bekleed. 
- GAS-boetes als handhavingsinstrument tegen overlast i.p.v. strafrechtelijke vervolging. 
- Aanpak verkeerseducatie in gemeenten en politiezones 

 
Op volgende data kwam de PAVA bij elkaar : 24/4/2012 – 26/4/2013 – 11/12/2013 – 16/12/14. In het 
voorjaar van 2015 wordt een volgende PAVA gepland. 
 
 
3.3.3.2 WODCA 
 
WODCA staat voor WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken. De campagne heeft tot doel om 
samen met alle lokale politiezones zoveel als mogelijk chauffeurs te controleren op overdreven snelheid 
en/of rijden onder invloed van drugs of alcohol om op die manier de vele weekendongevallen – dikwijls met 
jonge slachtoffers – een halt toe te roepen. Gemiddeld zijn er elk weekend in de provincie Antwerpen 140 
politiemensen op de been.  
 
In het kader van het WODCA-project vonden in de nachten van 22-23 maart 2014 en 18-19 oktober 2014 
grootschalige provinciale WODCA-acties plaats in de provincie Antwerpen. Gouverneur Cathy Berx 
bezocht telkens een politiezone die een WODCA-controle organiseerde. Aan deze grootschalige 
provinciale WODCA-acties namen in 2014 een 600-tal politiemensen deel. Hierbij wordt telkens beroep 
gedaan op een helikopter, speurhonden en drughondgeleiders. 
 
De politiezones en de federale wegpolitie in provincie Antwerpen zullen hun pioniersrol blijven vervullen 
met wekelijkse WODCA-actie. Deze acties blijven immers meer dan noodzakelijk. Te snel rijden en rijden 
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onder invloed zullen in de provincie Antwerpen nooit getolereerd, doortastend gecontroleerd en 
gesanctioneerd worden. Iedereen die onder invloed of met schending van de snelheidsbeperkingen 
gebruik maakt van de wegeninfrastructuur in de provincie Antwerpen, moet ervan doordrongen zijn/worden 
dat de pakkans erg groot blijft. Vooral de strijd tegen druggebruik (in het verkeer) zal nog worden 
opgevoerd. 
 
De WODCA-databank met de actuele gegevens van de WODCA-controles en -weekendongevallen, vormt 
een interessant werkinstrument voor zowel de politiezones als de provincie. Zij bevat onder meer een 
overzicht van de ingezette manschappen, manuren, controles, aantal ongevallen, slachtoffers en plaatsen 
en tijdstippen van de ongevallen. Deze statistieken worden jaarlijks via de media verspreid. 
 
De WODCA-acties staan en vallen met de medewerking van de politiediensten. Zij zetten zich elk weekend 
actief in om controles te organiseren en uit te voeren. Zij delen ook alcoholtesters uit en sensibiliseren jong 
en oud over de gevaren van rijden onder invloed. 
 
    
 

    
 
Figuur 15: WODCA-controle (links), speekseltest (rechts) 
 
 
De politieparketten van de verschillende arrondissementen in de provincie Antwerpen organiseren 
regelmatig WODCA-zittingen. Met de WODCA-themazittingen wensen de gouverneur en de procureurs 
des Konings van de provincie Antwerpen de controleacties van de politie op overdreven snelheid en 
voeren onder invloed van alcohol en drugs te ondersteunen. Zo worden automobilisten extra 
geconfronteerd met de zware strafrechtelijke gevolgen waartoe het te snel en/of rijden onder invloed,  leidt. 
De politieparketten leveren zo een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het aantal 
weekendongevallen met slachtoffers waarbij overdreven snelheid, alcohol en drugs in het spel zijn. 
 
 
3.3.3.3 Oneigenlijk gebruik of misbruik van parkeerplaatsen voor personen met een beperking 
 
Gouverneur Cathy Berx lanceert een bijzondere campagne om extra aandacht te creëren voor de 
problematiek van het oneigenlijke gebruik of misbruik van parkeerplaatsen voor personen met een 
beperking. 
  
Op 3 december 2014 is het de “Internationale Dag van Personen met een Handicap”, een jaarlijks initiatief 
van de Verenigde Naties. Naar aanleiding hiervan doet gouverneur Cathy Berx in de week van 1 tot en met 
7 december 2014 een beroep op de lokale politiezones om extra toezicht te houden op het gebruik van de 
parkeerkaart voor mensen met een beperking en op het parkeren op de specifiek voor deze mensen 
voorziene parkeerplaatsen.  
Met deze actie wil gouverneur Cathy Berx in samenwerking met de burgemeesters en de korpschefs van 
de hele provincie Antwerpen een duidelijk signaal geven: onrechtmatig parkeren op een plaats voor 
personen met een beperking kan niet door de beugel en is bijgevolg een ernstig misdrijf. 
 
Gouverneur Cathy Berx: “Personen met een beperking hebben het recht om volwaardig en op voet van 
gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Het is de taak van ons allen ervoor te zorgen dat 
net deze personen alle kansen krijgen dat maximaal te doen. Mobiel kunnen zijn is daarbij van essentieel 
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belang. Ik betreur het dan ook dat bestuurders zich nog al te vaak laten verleiden tot onterecht parkeren op 
de voorbehouden parkeerplaatsen of zelfs tot het misbruik van parkeerkaarten.” 
 
Het misbruik van voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een beperking bestaat in vele vormen: 
personen die op de voorbehouden plaatsen parkeren zonder over een geldige parkeerkaart te beschikken, 
het gebruik van de parkeerkaart van een familielid of van een persoon die overleden is tot zelfs het gebruik 
van vervalste kaarten. Dit misbruik treft vanzelfsprekend personen met een beperking. De overtreders 
zullen dan ook beboet worden. 
 
De resultaten  van de gerichte acties van de politiezones tonen aan dat er nog veelvuldig misbruik 
gemaakt wordt van voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een beperking.  Tijdens de actieweek 
werden er in de provincie Antwerpen door de verschillende politiezones in totaal maar liefst 228 
overtredingen vastgesteld.  Het overgrote deel van de overtredingen betreft personen die zonder 
parkeerkaart voor mensen met een beperking geparkeerd waren.  Verder noteerden de politieagenten ook 
een 30-tal overtredingen waarbij een ongeldige kaart werd voorgelegd of de kaarthouder zelf niet aanwezig 
was. Deze resultaten wijzen erop dat het nodig en nuttig is om blijvend aandacht te besteden aan de 
problematiek van het oneigenlijke gebruik of misbruik van parkeerplaatsen voor personen met een 
beperking.  Gouverneur Cathy Berx zal in overleg bekijken of er in de toekomst nog acties zullen volgen 
tegen het oneigenlijk gebruik of misbruik van parkeerplaatsen voor personen met een beperking. 

 
3.3.3.4 ANPR  
 
Zie fiche p. 35. 
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4. Aanbevelingen 
 
Projectmatige benadering (herhaling 2013): de diverse dossiers die worden behandeld door de dienst 
van de gouverneur bewijzen de nood aan en de meerwaarde van een aanpak op maat. We moeten als 
Vlaamse overheid versneld afstappen van een louter sectorale, beoordelende benadering van (potentiële) 
projecten en meer dan vandaag en structureel inzetten op proactieve, ondersteunende en vooral 
projectmatige aanpak. Dit doet geenszins afbreuk aan het belang van een sectorale, 
beleidsdomeinspecifieke beoordeling of toets. Het betekent wel dat aanvragen, plannen en projecten op 
een andere, resultaatgedreven manier worden benaderd en aangepakt. Zoeken naar mogelijke 
oplossingen en niet naar beperkingen in regelgeving is de opdracht. Met dien verstande dat wat werkelijk 
uitgesloten want onwettig is ook niet verder kan en zal worden gefaciliteerd. Een beroep op vroege 
coördinatie kan ook leiden tot een “rood licht” bij de aanvang van het traject want is in geen geval en kan 
nooit een bypass zijn van wet – of regelgeving. Wel moeten we proberen te evolueren van een louter 
beoordelende overheid naar een creatief meedenkende tot zelfs meetrekkende overheid. Enkel een 
projectmatige aanpak die bruggen slaat tussen de verschillende beleidsdomeinen biedt hier een oplossing.  
 
Een projectmatige aanpak moet leiden tot een meer gecoördineerde, afgestemde en efficiënte aanpak van 
complexere dossiers. Het lijkt in die zin nuttig om te streven naar beleidsdomein- en desgevallend 
bestuursniveau-overschrijdende projectteams in functie van deze dossiers. Een dergelijke, collegiale 
aanpak heeft verschillende voordelen: 

- (De facto) geïntegreerde adviesvorming; 
-  Bundeling van kennis; 
-  Creëren van drive; 
-  Optimale inzet van ambtelijke middelen / expertise; 
-  Samenwerken ipv tegenwerken; 
-  Beter inzicht in, waardering  en begrip voor mekaars werk; 
-  Hopelijk een grotere genoegdoening en arbeidsvreugde 
- … 

 
 
Zichtbaarheid en zo nodig een statuut : de meeste, zo niet alle behandelde dossiers zijn lange, complexe 
processen met vele facetten. Precies om de negatieve effecten van onze verkokerde aanpak tegen te 
gaan, zijn initiatieven zoals de coördinatieopdracht en het VIP-statuut in het leven geroepen. Het is 
evenwel van groot belang dat projecten - waarvan we vinden dat ze coördinatie en/of een VIP-statuut nodig 
hebben - voldoende vroeg maar ook voldoende lang kunnen rekenen op een begeleiding op maat. Het 
verkrijgen van vergunningen gebeurt veelal via een getrapt proces door o.m. georganiseerde beroepen 
waarbij elke volgende stap -bijvoorbeeld de behandeling in 2e aanleg of in een verdere beroepsfase- nog te 
veel op zichzelf en zonder (voldoende) band met de antecedenten wordt beoordeeld. Soms leidt dit tot 
overwegingen die ver lijken te staan of onvoldoende blijk geven van de redelijkheid? van bepaalde 
bijsturingen op basis van eerdere overleg en voorgaande procedurestappen. Dit is geenszins een pleidooi 
voor een uitholling van de ultieme beslissingsbevoegdheid van de uiteindelijke beleidsverantwoordelijke, 
doch wel een oproep om onverwachte en moeilijk te duiden c.q. onvoldoende gemotiveerde wijzigingen in 
visie en inzicht maximaal te voorkomen. Precies daarom is het cruciaal dat dossiers waarvan gemotiveerd 
wordt aangenomen dat ze van strategisch belang zijn en daarom een begeleiding op maat moeten krijgen, 
als dusdanig herkenbaar worden en zo nodig een bijzonder statuut krijgen. Enkel zo kunnen we 
garanderen dat investeringen in coördinatie en begeleiding op maat in deze projecten effectief renderen en 
leiden tot succes. Deze aanpak draagt ook bij tot de geloofwaardigheid en eendracht van “de Vlaamse 
overheid”. 
 
 
Snelle en accurate communicatie beslissingen Vlaams e Regering aan rechtstreeks betrokkenen : 
beslissingen van de Vlaamse Regering die specifieke opdrachten inhouden voor provinciegouverneurs, 
worden niet altijd systematisch of structureel gecommuniceerd aan de (betrokken) gouverneurs. Meer 
concreet, bij beslissing van  24 januari 2014 en 9 mei 2014 gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan de 
gouverneurs om de initiatiefnemer aan te duiden voor de opstart van een planningsproces in een aantal 
zogenaamde signaalgebieden. De gouverneurs werden niet (meteen) in kennis gesteld van deze opdracht 
en werden eerder toevallig en – in dit specifiek geval – minstens een half jaar de formele beslissing van de 
Vlaamse Regering geïnformeerd over deze nochtans belangrijke opdracht. Dit heeft helaas geleid tot veel 
vertraging en houdt ook het risico van misverstanden en niet-ingeloste want ongekende of zeer laattijdig 
gekende verwachtingen in. Vandaar de vraag: is het mogelijk om zo snel mogelijk, formeel en rechtstreeks 
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geïnformeerd te worden van taken en opdrachten waartoe de Vlaamse Regering beslist. Tegelijk lijkt het 
de logica zelve dat – in de mate van het mogelijke – ook wordt gepreciseerd welke concrete 
resultaten/engagementen de Vlaamse Regering verwacht en welke deadlines opdrachthouders moeten 
respecteren. Deze werkwijze laat toe om opdrachten zo concreet, goed en gericht mogelijk te vervullen en 
kan eventuele frustraties vermijden. 
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Bijlage 1: Werkbezoeken 2014 en agendapunten met in breng Vlaamse administratie 
 
Opmerking: enkel die agendapunten waar Vlaamse gedeconcentreerde buitendiensten aan meewerkten, 
zijn weergegeven. Voor een volledig overzicht van de werkbezoeken kan u terecht op www.cathyberx.be.  
 
1. Hoogstraten, 17 januari 2014 
 

- Krachtlijnen voor de oprichting van grootschalige windturbines 
- E19- knelpunt verkeersdoorstroming richting Antwerpen 
- Verruiming stedenbouwkundige voorschriften transportzone door middel van RUP 
- Mobiliteit – plaatsing van ANPR-camera’s 

 
2. Duffel, 31 januari 2014 
 

- Verhoging Netebrug 
- Wegen- en rioleringswerken Mechelsebaan (N14) 
- Natuur, leefmilieu en 2de speelbos 
- GemeenschapscentrumCcinema Plaza 

 
3. Willebroek, 14 februari2014 
 

- PRUP’s Tisselt langs A12 / ontsluitingsweg Kersdonk 
 
4. Stabroek, 14 maart 2014 
 

- Afschaffing Polderbesturen 
- RUP Ravenhof 
- Kerkgebouwen en Onroerend Erfgoed 

 
5. Hemiksem, 28 maart 2014 
 

- ANPR en vrachtwagenfilters 
- Ontwikkeling Site Abdie 
- Werken N148 

 
6. Grobbendonk, 4 april 2014 
 

- Renovatie en herbestemming kasteel d’Ursel 
- Mobiliteitsproblematiek Grobbendonk: op en afrittencomplex E313 en ontsluiting Beverdonk – 

Industrieweg (Kanaalweg / ontsluiting industriegebied Beverdonk – E313 / tweede spoorontsluiting 
Antwerpen tracé E313 / fietspad Industrieweg / Bijkomende brug Albertkanaal / Aanleg derde 
rijstrook E313 

 
7. Rijkevorsel, 16 mei 2014 
 

- Nabestemming site ‘Steenbakkerij SAS’ 
- Treinstation Noorderkempen 

 
8. Schilde, 20 juni 2014 
 

- Het bindend sociaal objectief 
- Masterplan Antwerpen – mobiliteit en inspraak + impact op lokale economie 
 

9. Geel, 5 september 2014 
 

- Rioleringsproject Acaciastraat 
- BBC-regelgeving 
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10. Rumst, 12 september 2014 
 

- Herbestemming KMO-zone Molleveld 
- Regioscreening 

 
11. Wuustwezel, 26 september 2014 
 

- Interne staatshervorming, doorbraak 63 (waterbeheer en –beleid) 
- Hoe omgaan met kleinschalige windturbines 
- Integraal beleidskader arbeidsmigranten 

 
12. Bonheiden, 17 oktober 2014 
 

- Ruimtelijke Ordening, opmaak RUP’s 
 

13. Boechout, 24 oktober 2014 
 

- Ruimtelijke ordening (RUP Koude Beek / Ontwikkeling gebied Fruithout) 
- Beheer Waterlopen 
- Ankerplaats Boshoek 
- Regioscreening 

 
14. Kontich, 14 november 2014 
 

- Verbinding N1 / N171 / R11bis 
- Verkaveling Groeningen 
- Coördinatie van grote wegenwerken tussen gemeentes 
- Oost-west tangent fietsverbinding: fietsbrug E19 ter hoogte van Zandbergen 

 
15. Zwijndrecht, 12 december 2014 
 

- Ruimtelijke ordening (RUP Koude Beek / Ontwikkeling gebied Fruihout) 
- Beheer Waterlopen 
- Ankerplaats Boshoek 
- Regioscreening 
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Bijlage 2: verslag Overlegplatform Vlaamse Buitendi ensten dd. 29 januari 2014 

 

Overlegplatform Vlaamse Buitendiensten 
 
Woensdag 29 februari 2014 / 14.00u  
Anna Bijnsgebouw Antwerpen (VAC) – zaal Rubens 
 
VERSLAG 
 
Aanwezigen:   

- Mevr. Cathy Berx, gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter; 
- Mevr. Sofie De Keersmaeker, Afdeling Binnenlands Bestuur (ABB); 
- Dhr. Dirk Jordaens, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); 
- Dhr. Marc Florus, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); 
- Dhr. Marc De Borgher, Onroerend Erfgoed (OE); 
- Dhr. Danny Wille, OVAM; 
- Dhr. Wim Dauwe, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) 
- Dhr. Laurens Hermans, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV); 
- Dhr. Wim Verbist, Luchthavencommandant Internationale Luchthaven 

Antwerpen  
- Mevr. Krista Van Boeckel, Inspectie Ruimtelijke Ordening 
- Dhr. Bert Foucart, Departement Ruimte Vlaanderen; 
- Mevr. Viki Peeters, Departement Ruimte Vlaanderen Antwerpen; 
- Dhr. Wim Van Asschot, Departement Ruimte Vlaanderen Antwerpen; 
- Dhr. Patrick Pype, Agentschap Ondernemen (AO); 
- Dhr. Frank Leys, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid; 
- Dhr. Roger Corbreun, De Lijn; 
- Mevr. Laureen Delellio, Afdeling Milieuvergunningen; 
- Dhr. Bram Abrams, wnd. arrondissementscommissaris. 

 
Verontschuldigd:  

- Dhr. Hans Ides, kabinetschef gouverneur; 
- Mevr. Linda Van Geystelen, Afdeling Milieu-inspectie; 
- Dhr. Tom Meeuws, De Lijn; 
- Dhr. Chris Danckaerts, nv De Scheepvaart; 
- Dhr. Stijn Messiaen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 
- Mevr. Ilse Van Dienderen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 
- Dhr. Kristof Devos, Departement MOW, Maritieme Toegang; 
- Dhr. Freddy Aerts, Departement MOW, Maritieme Toegang; 
- Mevr. Carolina Stevens, Afdeling Binnenlands Bestuur (ABB); 
- Dhr. Ivan Peeters, Agentschap Wonen Vlaanderen; 

 
Afwezig:                       / 
 
Verslag:    

- Bram Abrams 
 
 
Agenda 
 

1. Verslag Overlegplatform Vlaamse Buitendiensten dd. 06 maart 2013; 
2. Project “Versnellen van Investeringsprojecten”: Decreet betreffende complexe projecten; 
3. Omgevingsvergunning; 
4. Varia en rondvraag 

4.1  Werkbezoeken gouverneur en deputatie 
4.2  Jaarverslag coördinatieopdracht 2013 
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1. Verslag Overlegplatform Vlaamse Buitendiensten d d. 06 maart 2013 
 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Project “Versnellen van Investeringsprojecten”: decreet betreffende complexe projecten 
 
Dhr. Bert Foucart geeft toelichting bij dit agendapunt. Meer duiding vindt u in de presentatie als bijlage 1. 
 
 
Vragen / opmerkingen:  

-     Wanneer is er sprake van ‘complexe projecten’ (projecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk 
belang)? Wie weegt af en hoe wordt afgewogen? Wordt bij de afweging rekening gehouden met 
de beschikbare personele capaciteit en wordt er een risico-inschatting gemaakt? 
 
Het is nog niet geweten welke projecten in aanmerking zullen komen. Er is nog geen set van 
criteria. Ook de Raad van State heeft hierover een opmerking gemaakt / vragen gesteld. 
Alleszins kan het gaan over strategische projecten op verschillende schaalniveaus (gemeentelijk, 
provinciaal en Vlaams). De administraties zullen betrokken worden bij de verdere uitwerking van 
selectiecriteria.  
 
Nvrd: Inmiddels is, ingevolge het advies van de Raad van State, het ontwerp van decreet, zoals 
het is goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 januari 2014 (en op 31 januari voorgelegd 
aan het Vlaams Parlement), aangevuld met criteria die de toegang scherper moeten stellen: 
“Het groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang van een project blijkt uit een of 
meerdere van de volgende vaststellingen: 
1° de probleemstelling of het programma van het pro ject is meervoudig en omvat diverse af te 
wegen belangen; 
2° het project is onontbeerlijk voor een noodzakeli jke verbetering van de woonkwaliteit, de 
milieukwaliteit, de economische ontwikkeling en/of de mobiliteit; 
3° bij de afweging van de betrokken belangen is de maatschappelijke meerwaarde prominent; 
4° het project is ruimtelijk structurerend voor het  gebied in kwestie of wordt voorzien in een 
complexe omgeving; 
5° het project heeft een grote rechtstreekse of onr echtstreekse socio-economische, ruimtelijke, 
leefmilieugerelateerde of verkeerskundige impact; 
6° het project houdt ongebruikelijke investeringen en inspanningen in op vlak van ontwikkeling en 
beheer.”. 

 
-     Het decreet spreekt van drie ‘uniek’ bevoegde overheden: Vlaamse Regering, Provincieraad en 

gemeenteraad. Cathy Berx merkt op dat op Vlaams niveau een uitvoerend orgaan werd gekozen 
(Vlaamse Regering), terwijl op provinciaal en gemeentelijk niveau de respectievelijke raden 
bevoegd zijn. Het is onduidelijk vanwaar dit onderscheid.  
 
Dit is een politieke keuze geweest. Dit verloopt op een gelijkaardige manier als binnen de 
planningsprocessen. 

 
-     In de onderzoeksfase wordt een goedkeuring van het MER voorzien. Van het besluit op het einde 

van de onderzoeksfase kan in principe niet meer worden afgeweken. Marc Florus vraagt hoe dit 
zich verhoudt tot het openbaar onderzoek (o.a. ook over de MER) in de uitwerkingsfase. 
 
De MER waarvan sprake in de onderzoeksfase kan min of meer vergeleken worden met een 
plan-MER, maar dan op een strategisch niveau (onderzoeken van plan-alternatieven, maar zeker 
niet zo vergaand als momenteel RUP’s en dus ook plan-MER’s gaan) terwijl de MER in de 
uitvoeringsfase die eerder gezien moet worden als een project-MER die ook de detailuitwerking 
van het plan (nl. het RUP dat de bestemmingswijziging concretiseert) omvat. 

 
-     Indien het voorkeursbesluit afwijkt van een bindende bepaling uit een structuur- of uitvoeringsplan 

moet een hoger bestuursniveau instemmen. Frank Leys vraagt wie instemt indien het 
voorkeursbesluit afwijkt van een bindende bepaling uit bijvoorbeeld het RSV. 
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De Vlaamse Regering is hieromtrent bevoegd. 

 
-     De uitwerkingsfase bevat een geïntegreerd effectenonderzoek. Een MKBA wordt in de 

presentatie aangehaald als onderdeel van dit onderzoek. Laurens Hermans vraagt of alle 
projecten onderworpen moeten worden aan een MKBA.  
 
Dat zal vermoedelijk het geval zijn, maar in de uitwerkingsfase gaat het de facto om een met het 
voorkeursbesluit vastgelegd tracé of een plek waar nog enkel de uitvoeringsvarianten van het 
project moeten worden onderzocht en ingeschat. De MKBA zal dus niet over verschillende 
projecten, maar over varianten daarvan gaan. In de onderzoeksfase zal vaak ook al een MKBA – 
omtrent de locatiealternatieven – zijn uitgevoerd, maar die zal uiteraard op een totaal andere 
schaal zijn (niet over details) en dus op een strategisch niveau om met kennis van zaken de 
verschillende locatiealternatieven te kunnen beoordelen. Het voorkeursbesluit – en vooral de 
daarop volgende projectonderzoeksnota – zal aangeven op welk detailniveau en over welke 
uitvoeringsvarianten een diepgaander MKBA zal worden uitgevoerd.  Cathy Berx wijst op het 
belang van het aspect draagvlak verbonden aan een MKBA. Het is met andere woorden nuttig 
om – al dan niet via een MKBA – goed uit te leggen waarom een welbepaald project / investering 
qua kosten en baten de beste keuze is. Laurens Hermans wijst op het tijdsaspect van een MKBA. 
 
 

-     Cathy Berx vraagt of een onteigeningsbesluit onderdeel kan zijn van een projectbesluit.  
 
Bert Foucart bevestigt dit. Zie daarvoor artikel 31, §3 van het decreet. 

 
-     Cathy Berx vraagt waarom er een onderscheid is gemaakt tussen het verval van de besluiten 

(voorkeursbesluit en projectbesluit) en het verval van de rechtsgevolgen van de besluiten. 
 
Dit heeft te maken met het feit dat één voorkeursbesluit kan gevolgd worden door meerdere 
projectbesluiten en het bijgevolg zinvol is om beide vervalregelingen apart te houden. 
Bijvoorbeeld het voorkeursbesluit dat er toe strekt om 10 bruggen over de gehele lengte van een 
kanaal te verhogen in functie van een betere doorvaart voor hogere schepen, waarbij nadien in 
een eerste jaar gelet op de budgettering 4 bruggen in detail worden uitgewerkt en beslist in een 
projectbesluit, terwijl de rechtsgevolgen van het voorkeursbesluit ten aanzien van de andere zes 
bruggen (vrijwaren van de zones daarvoor en verhinderen dat vergunningen worden afgeleverd 
die de verhoging zouden dwarsbomen bijvoorbeeld) worden gehandhaafd in functie van volgende 
projectbesluiten. 

 
-     Roger Corbreun vraagt hoe een DBFM-procedure zich verhoudt tot betreffende procedure 

complexe projecten (wanneer kan DBFM starten?) 
 
Het Projectteam Versnellen Investeringsprojecten heeft op 22 mei 2013 overlegd met het 
Kenniscentrum PPS, de Participatiemaatschappij Vlaanderen, een aantal projectleiders van grote 
projecten en collega’s uit Nederland. De conclusie van dat overleg is dat het samen sporen van 
het proces inzake complexe projecten en DBFM-formules mogelijk is. Het decreet betreffende 
complexe projecten is zeker even goed te combineren met PPS-formules als binnen de huidige 
plannings- en vergunningsprocedures. Er worden met andere woorden door de introductie van 
het decreet betreffende complexe projecten geen nieuwe bijkomende knelpunten gecreëerd voor 
PPS-projecten. Een en ander is te verduidelijken in de Routeplanner, op basis van wat hieronder 
volgt. Er was bij het overleg een consensus over het feit dat het aanbestedingsproces pas opstart 
na het voorkeursbesluit. Op dat moment is er immers al een vorm van zekerheid naar de private 
partners toe met betrekking tot een mogelijk project. De eerste keuze blijft een strategische en 
beleidskeuze en op dat moment is inmenging van de private partners niet wenselijk. Hoewel de 
selectie (namelijk de vooraankondiging) al net voor het voorkeursbesluit zou kunnen opgestart 
worden. In Nederland zijn er trouwens ook geen PPS-toepassingen te vinden van een dergelijke 
verregaande extreme vorm van vroege marktbetrokkenheid en vervlechting. 
Er kan – net zoals in Nederland – al wel vroegtijdige marktbetrokkenheid plaatsvinden voor het 
voorkeursbesluit. Voorbeelden zijn: 
- marktverkenning 
- marktconsultatie 
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- ontwikkelwedstrijd (in Nederland al gebruikt). 

Inzake inpassing en afstemming zijn er mogelijkheden zowel voor vervlechting als voor een 
sequentieel uitvoeren (worden in de Routeplanner die op de website komt verder uitgewerkt).  

 
-     Wim Dauwe vraagt hoe in deze procedure om te gaan met onvoorziene zaken die naar boven 

komen tijdens de werken.  
 
Het decreet voorziet daar geen specifieke zaken voor. Als de werken in uitvoering zijn, spreekt 
het voor zich dat voor de zaken die vergunningsplichtig zouden zijn overeenkomstig het decreet 
betreffende de omgevingsvergunning, een dergelijke vergunning aangevraagd en gemotiveerd 
kan worden vanuit het RUP-gedeelte van het projectbesluit. Het is dus zeker niet zo dat – omwille 
van wijzigingen tijdens de uitvoering –de procedure van de totstandkoming van een projectbesluit 
opnieuw moet worden doorlopen. 

 
 
3. Omgevingsvergunning 
 
Dhr. Bert Foucart geeft toelichting bij dit agendapunt. Meer duiding vindt u in de presentatie als bijlage 2. 
 
Vragen / opmerkingen:  

-     Wanneer treedt de omgevingsvergunning in werking? 
Het plan is om nog deze legislatuur het decreet definitief goed te keuren. Nog voor het einde van 
de legislatuur worden de uitvoeringsbesluiten uitgewerkt. Bedoeling is dat de (lokale) besturen 
vanaf de datum van goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten een jaar de tijd krijgen om de 
implementatie voor te bereiden. Uiteraard zal voor de gemeentebesturen een begeleidingstraject 
worden voorzien. Vanaf medio 2015 zou de omgevingsvergunning operationeel moeten zijn. 
 

-     Dirk Jordaens vraagt om de gedeconcentreerde buitendiensten afdoende te betrekken bij het 
geplande begeleidingstraject.  
 

-     Er zijn erg veel vragen / opmerkingen bij de lijst van projecten per bevoegde overheid. De vrees 
bestaat dat de lijst zoals hij nu wordt toegelicht in bepaalde gevallen een geïntegreerde aanpak in 
de weg kan staan. De (vergunning voor de) aanleg van een spoor en een perron is bijvoorbeeld 
een Vlaamse bevoegdheid terwijl het (vergunnen van het) bijhorende stationsgebouw en/of 
parkeergebouw een gemeentelijke bevoegdheid is. Dergelijke situaties kunnen een 
geïntegreerde aanpak in de weg staan en legt belangrijke verantwoordelijkheden bij lokale 
besturen (ook voor wat betreft bovenlokale projecten). De lijst (zoals opgenomen in de 
presentatie) lijkt bovendien een aantal inconsequenties te bevatten, bijvoorbeeld voor wat betreft 
luchthaveninfrastructuur zijn gebouwen ifv passagiersvervoer expliciet een Vlaamse bevoegdheid 
terwijl gebouwen ifv goederenvervoer niet als dusdanig beschouwd worden. Er wordt gewezen op 
de mogelijke tegenstelling tussen enerzijds het decreet versnelling investeringsprojecten (dat veel 
oog heeft voor een integrale, geïntegreerde en doelgerichte aanpak en benadering) en 
anderdeels de omgevingsvergunning die een aantal zaken lijkt op te knippen en te versnipperen 
op een manier die erg arbitrair overkomt. 

 
-     Uit de toelichting bij de administratieve lus blijkt niet dat wijzigingen tgv onvoorziene zaken die 

naar boven komen tijdens de werken (zie opmerking bij agendapunt 2) kunnen ondervangen 
worden via een administratieve lus. 

 
-     Laurens Hermans vraagt of een projectvergadering geweigerd kan worden. 

Bert Foucart antwoordt dat dat momenteel niet mogelijk is en dat dat voor wat betreft de 
omgevingsvergunning ook zo zal blijven. Hij wijst er op dat vooroverleg in zijn algemeenheid 
belangrijker is dan de ‘formele’ projectvergadering. Voor wat betreft het vooroverleg wordt door 
een aantal aanwezigen gewezen op de moeilijkheid om vanaf het begin alle relevante 
administraties te betrekken. In een beginfase is het project soms nog onvoldoende concreet voor 
een aantal administraties waardoor de animo om actief te participeren aan deze fase in het 
voortraject, laag kan zijn. Een degelijk voortraject zal van alle betrokken administraties een 
inspanning vergen. 
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-     Vergunningverlenende overheden moeten rapporteren over de naleving van de 
beslissingstermijnen. Cathy Berx vraagt of dit ook geldt voor gemeentebesturen en hoe dit zich 
verhoudt tot het algemene voornemen van planlastverlaging voor gemeentebesturen. 
Bert Foucart antwoordt dat – de toekomstige digitale bouwaanvraag indachtig – deze 
rapportering, zeker in de toekomst, quasi automatisch gegenereerd kan worden. 
 

 
4. Varia en rondvraag 
 
4.1  Werkbezoeken gouverneur en deputatie 
 
In 2013 vonden slechts 5 werkbezoeken aan gemeenten plaats, dit gelet op de legislatuurswissel. Ook 
voor deze werkbezoeken leverden verschillende Vlaamse buitendiensten erg waardevolle input aan. Bij de 
bespreking van dossiers met Vlaamse linken is deze info cruciaal. De gouverneur bedankt de Vlaamse 
buitendiensten hiervoor expliciet. 
 
De gouverneur herinnert aan haar eerdere aanbod aan het adres van de Vlaamse buitendiensten om ook 
zelf desgewenst agendapunten toe te voegen aan de agenda van de werkbezoeken. Hieronder vindt u een 
overzicht van de momenteel geplande werkbezoeken. 
 
17/01/2014 Hoogstraten 
31/01/2014 Duffel 
14/02/2014 Willebroek 
14/03/2014 Stabroek 
28/03/2014 Hemiksem 
04/04/2014 Grobbendonk 
25/04/2014 Geel 
16/05/2014 Rijkevorsel 
23/05/2014 Kontich 

13/06/2014 Sint-Amands  
20/06/2014 Schilde 
12/09/2014 Rumst 
26/09/2014 Wuustwezel 
17/10/2014 Bonheiden 
24/10/2014 Boechout 
21/11/2014 Boom 
05/12/2014 Kapellen 
12/12/2014 Zwijndrecht 

 
 
 

4.2  Jaarverslag coördinatieopdracht 2013 
 

Het jaarverslag van de coördinatieopdracht van de Vlaamse Regering (in uitvoering van het Witboek 
Interne staatshervorming) is beschikbaar op www.cathyberx.be en vindt u hier als bijlage. 

 
De gouverneur bedankt alle buitendiensten voor de erg vlotte en vooral ook leerrijke én vruchtbare 
samenwerking in de verschillende kleinere en grote dossiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info 
 
Bram Abrams 
wnd. arrondissementscommissaris 
 
03 240 50 23 - 0473 65 77 72 
bram.abrams@admin.provant.be 
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Bijlage 3: verslag Overlegplatform Vlaamse Buitendi ensten dd. 18 september 2014 

 

Overlegplatform Vlaamse Buitendiensten 
 
Donderdag 18 september 2014 / 14.00u  
Anna Bijns-gebouw – zaal Jordaens 
 
ontwerpVERSLAG 
 
Aanwezigen:   

- Mevr. Cathy Berx, gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter; 
- Mevr. Sofie De Keersmaeker, Afdeling Binnenlands Bestuur (ABB); 
- Mevr. Christel Haex, dienst Noodplanning gouverneur; 
- Dhr. Erik Cauberghs, dienst Noodplanning gouverneur; 
- Dhr. Marc Florus, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); 
- Dhr. Dirk Verhoeven, NV, de Scheepvaart; 
- Dhr. Stijn Messiaen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 
- Dhr. Maarten Van Knippenberg, ANB, natuurinspectie; 
- Dhr. Marc Candries, Departement Landbouw en Visserij; 
- Dhr. Marc De Borgher, Onroerend Erfgoed (OE); 
- Dhr. Danny Wille, OVAM; 
- Dhr. Ivan Peeters, Agentschap Wonen Vlaanderen; 
- Dhr. Wim Dauwe, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) 
- Dhr. Freddy Aerts, Departement MOW, Maritieme Toegang; 
- Dhr. Pieter Vergult, LNE, afdeling Milieuvergunningen; 
- Mevr. Krista Van Boeckel, Inspectie Ruimtelijke Ordening 
- Dhr. Bert Foucart, Departement Ruimte Vlaanderen; 
- Dhr. Frank Leys, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid; 
- Dhr. Roger Corbreun, De Lijn; 
- Mevr. Elke Claus, departement leefmilieu, provincie Antwerpen; 
- Dhr. Kris Mees, departement leefmilieu, provincie Antwerpen; 
- Dhr. Didier Soens, dienst Integraal Waterbeleid, provincie Antwerpen; 
- Dhr. Winand de Smet, Departement Ontwikkeling en Educatie, 

provincie Antwerpen: 
- Dhr. Bram Abrams, wnd. arrondissementscommissaris. 

 
Verontschuldigd:  

- Dhr. Dirk Jordaens, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); 
- Mevr. Laureen Delellio, Afdeling Milieuvergunningen; 
- Mevr. Linda Van Geystelen, Afdeling Milieu-inspectie; 
- Dhr. Tom Meeuws, De Lijn; 
- Dhr. Chris Danckaerts, nv De Scheepvaart; 
- Dhr. Laurens Hermans, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV); 
- Dhr. Kris Van Boven, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV); 
- Mevr. Carolina Stevens, Afdeling Binnenlands Bestuur (ABB); 

 
Afwezig:    

- Mevr. Viki Peeters, Departement Ruimte Vlaanderen Antwerpen; 
- Dhr. Danny Wille, OVAM; 
- Dhr. Jan Vandenput, VMSW; 
- Dhr. Wim Verbist, Luchthavencommandant Internationale Luchthaven 

Antwerpen; 
- Dhr. Patrick Pype, Agentschap Ondernemen (AO); 
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Verslag:    

- Bram Abrams 
 
Agenda 
 

1. Verslag Overlegplatform Vlaamse Buitendiensten dd. 29 januari 2014; 
2. Federaal afschakelplan, toelichting en bespreking; 
3. Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 – 2019, gedachtewisseling; 
4. Cel VIP: stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen; 
5. Varia: 

- Handhaving: voorbereiding bespreking op volgend overlegplatform; 
- Werkbezoeken gouverneur en deputatie 2014 - 2015; 

 
 
 
1. Verslag Overlegplatform Vlaamse Buitendiensten d d. 29 januari 2014; 
 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
(Nvdr. datum moet zijn 29 januari 2014 ipv 29 februari 2014.) 
 
 
2. Federaal afschakelplan, toelichting en besprekin g 
 
Cathy Berx geeft aan de hand van een PPT toelichting bij het afschakelplan. Zie PPT als bijlage. 
Naast informatieverstrekking is de bedoeling van de agendering om beter zicht te krijgen op (een 
overzicht van) de kritische infrastructuren en de te nemen maatregelen. Meer concreet: 

• Verfijnen/concretiseren impactanalyse voor de betrokken infrastructuur van de Vlaamse 
Overheid:  

o Welke infrastructuur is betrokken? 
o Wat zijn de gevolgen van een afschakeling voor de betrokken infrastructuur?   

• Voorbereiden maatregelen: 
o Preventief: bvb. op voorhand communiceren dat bepaalde bruggen en sluizen 

tijdelijk niet functioneren of plaatsen van noodstroomvoorzieningen? 
o Beheersmaatregelen (tijdens afschakeling): bvb. tijdelijk evacueren van kwetsbare 

bevolking naar andere locaties? 
o Welke maatregelen kan men intern nemen en waarvoor heeft men bijstand nodig 

van hulpdiensten en/of andere overheden? 
 
De gouverneur vraagt aan de beheerders van kritische infrastructuren 
(waterbeheersingsinfrastructuur, tunnels, kritische opslagplaatsen, …) om – voor zover het nog 
niet is gebeurd – zo veel als mogelijk een antwoord te geven op bovenstaande vragen en deze 
over te maken aan de dienst noodplanning (via (noodplanning@fdgantwerpen.be). Ook andere 
aandachtspunten zijn uiteraard welkom. 
 
Verschillende waterbeheerders merken op dat ook Aquafin als cruciale partner moet worden 
betrokken (beheerder van veel pompen waarvan sommige (erg) kritisch).  
 
De federale dienst Noodplanning provincie Antwerpen zal een apart overleg organiseren met de 
waterbeheerders. De aanwezigheid en betrokkenheid van Aquafin en de 
drinkwatermaatschappijen is kapitaal. Ze worden uitgenodigd en verzocht om aanwezig te zijn.  
 
De lijst van straten die betrokken zijn in de verschillende afschakelzones kunnen vanaf 19/09/2014 
worden geraadpleegd op de websites van Eandis en Infrax. Momenteel checkt de dienst 
noodplanning of en in welke mate alle gekende kritieke instellingen, diensten…(ziekenhuizen, 
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brandweerkazernes, hulpcentrales, Seveso-bedrijven…) al dan niet betrokken zijn in de 
afschakeling. 
 
OSR (logboek en datawarehouse Noodplanning “Operatie Snelle Redding”): er werd gevraagd of 
de Vlaamse diensten toegang hebben tot OSR. Dit blijkt niet het geval te zijn. De toegang tot de 
website is niet gratis omwille van de kostprijs van de licenties. Er zijn evenwel mogelijk om 
afspraken te maken zodat met één of enkele abonnementen men toegang heeft de websites van 
alle Vlaamse provincies. Als bijlage bij dit verslag vind je een beschrijving van OSR.  
 
 
3. Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 – 2019, geda chtewisseling 
 
Cathy Berx overloopt een aantal aandachtspunten uit het regeerakkoord die aansluiten bij haar 
coördinatieopdracht en vraagt naar reflecties ter zake. Het is duidelijk dat het regeerakkoord inzet 
op meer coördinatie, horizontale afstemming en een pro-actieve, meedenkende ambtelijke aanpak. 
De gouverneur vraagt aan de Vlaamse gedeconcentreerde buitendiensten ideeën over hoe de 
coördinerende aanpak (verder) kan worden uitgebouwd en/of verbeterd. 
 
Er wordt opgemerkt dat het regeerakkoord ook volop inzet op meer autonomie / een grotere 
verantwoordelijkheid voor gemeentebesturen. De vraag rijst hoe in die context moet worden 
omgegaan met gemeenten die bewust bepaalde beleidsdoelstellingen naast zich neerleggen 
(bijvoorbeeld het halen van het sociale objectief). Sommige administraties kijken hiervoor naar de 
gouverneur. Cathy Berx erkent dat die mogelijkheid bestaat en nu reeds wordt toegepast. 
Enerzijds kunnen via de werkbezoeken specifieke problemen worden aangehaald en besproken 
(dit ook op vraag van de Vlaamse gedeconcentreerde buitendiensten) en anderzijds kan een 
specifieke aanpak worden uitgewerkt indien nodig. De gouverneur roept op om desgevallend 
knelpunten ter zake kenbaar te maken.    
 
Er wordt gevraagd hoe wordt omgegaan met bedrijven in milieuvergunningsklasse I op het 
grondgebied van Antwerpen (indien Antwerpen wordt ‘gedeprovincialiseerd’). De gouverneur 
antwoordt dat hierover nog veel onduidelijkheden bestaan. Een belangrijk aandachtspunt is 
inderdaad hoe zal worden omgegaan met de zogenaamde medebewindstaken (zoals bijvoorbeeld 
de milieuvergunningen). De beleidsbrief van de bevoegde minister zal mogelijk meer duidelijkheid 
bieden hierover. 
 
 
4. Cel VIP: stand van zaken en toekomstige ontwikke lingen 
 
Bert Foucart geeft aan de hand van een PPT (zie bijlage) een stand van zaken en duiding bij de 
toekomstige ontwikkeling van de VIP-werking. Het is nog onduidelijk welke personeelsinzet wordt 
gekoppeld aan de begeleiding op maat en hoe de VIP-werking wordt gepositioneerd binnen het 
geheel van de Vlaamse administratie. 
 
 
5. Varia 
 
a. Handhaving: voorbereiding bespreking op volgend overlegplatform 
 
Diverse Vlaamse administraties zijn bevoegd voor een bepaald aspect van handhaving. De vraag 
aan de vergadering is of hier ruimte is voor afstemming (tussen de verschillende handhavers en/of 
met de werking van andere administraties (gecoördineerde aanpak knelpunten, handhaving 
inzetten in functie van beleidsaccenten, …)).  
 
Er wordt vastgesteld dat er tussen de handhavers onderling afstemming is, maar dat deze op een 
hoog niveau gebeurt waardoor er weinig tot geen ruimte is om concrete items te behandelen. Een 
(meer dan vandaag) gecoördineerde aanpak, in het bijzonder rond concrete dossiers, kan nuttig 
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zijn. Met andere woorden: in bepaalde dossiers kan een gecoördineerd natraject (cfr. een 
gecoördineerd voortraject) een meerwaarde hebben.  
 
De vergadering besluit om hieraan een themavergadering te wijden (met betrokkenheid relevante 
provinciale administraties). De handhavende administraties (waterbeheerders, ANB, VLM, …) 
zullen een aantal concrete dossiers aanreiken om dit overleg aan op te hangen.  
 
De gouverneur bespreekt dit met het parket en polst naar de eventuele bereidheid van het parket 
om hierover te overleggen en/of samen te werken. Ondertussen liet de Procureur de Konings 
Anne-Marie Gepts weten dat de leefmilieumaterie meer dan waarschijnlijk in het 
zaakverdelingsreglement van de voorzitter van de rechtbank zal worden opgenomen en bijgevolg 
provinciaal zal worden behandeld. De milieumagistraten van de afdelingen treffen momenteel de 
nodige voorbereidingen op dat vlak. De Procureur merkt op dat met het ruimer overleg tussen de 
buitendiensten en de milieumagistraten NIET worden gewacht totdat de hervorming  op dat vlak 
gerealiseerd is. De samenwerking tussen parket en de bepaalde afdelingen loopt inmiddels. Zo 
overlegt het parket geregeld met de handhavingsambtenaren van OVAM, Afdeling Milieu-inspectie, 
Wooninspectie en de gewestelijke Stedenbouwkundig Inspectie. Voorstellen voor verbetering zijn 
welkom. Het parket zal hier rekening mee houden bij de verdere uitwerking van het project 
Bijzondere Leefmilieuwetgeving.  
 
b. Werkbezoeken gouverneur en deputatie 2014 - 2015  
 
De Vlaamse administraties worden uitdrukkelijk bedankt voor hun input tot op heden en worden 
opgeroepen om desgewenst agendapunten aan te reiken voor de geplande werkbezoeken. 
Volgende werkbezoeken zijn gepland: 
 

• 26 september 2014 : WUUSTWEZEL 
• 17 oktober 2014 : BONHEIDEN 
• 24 oktober 2014 : BOECHOUT 
• 14 november 2014 : KONTICH 
• 12 december 2014 : ZWIJNDRECHT 
• 23 januari 2015 : KAPELLEN 
• 30 januari 2015 : TURNHOUT 
• 13 februari 2015 : BOOM 

 
 
 
 
Info 
 
Bram Abrams 
wnd. arrondissementscommissaris 
 
03 240 50 23 - 0473 65 77 72 
bram.abrams@provincieantwerpen.be 


