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1. Voorwoord 
 
Op dezelfde nagel blijven kloppen, werkt. Meer horizontale werking, meer afstemming, 
coördinatie en samenwerking ,  niet in het minst binnen de Vlaamse overheid is nodig. U kon het 
al lezen in de Jaarverslagen Coördinatieopdracht 2011, 2012, 2013, 2014 én 2015. In het 
jaarverslag van de werkzaamheden van 2016 weerklinkt die oproep opnieuw. O.m. in de vorige 
jaarverslagen, vindt u de nodige argumentatie om dat te staven. 
 
In dit jaarverslag voeg ik er een extra nuance aan toe. In het jaarmagazine 2017 van “13”, het 
personeelsblad van de Vlaamse overheid, kon u lezen: “11,4, zoveel dagen waren we gemiddeld 
ziek in 2015. Dat is bijna een volle dag meer dan in 2015. Ook in de privésector en bij de federale 
overheid zijn mensen gemiddeld langer ziek, dus de Vlaamse overheid is geen uitzondering… Dat 
stressklachten veelal aan de basis liggen, is niet verwonderlijk…” Niet voor niets lanceerde het 
Agentschap Overheidspersoneel een actieplan tegen stress en burn-out. Ook in mijn vele 
boeiende en leerrijke contacten met de diverse entiteiten binnen de Vlaamse overheid, ontwaar ik 
een toegenomen werkdruk. In die mate zelfs, dat de voortgang van concrete dossiers erdoor in het 
gedrang komt. Een zorgwekkende evolutie. 
 
Meer stress, meer burn-outs, zijn helaas niet het enige effect van de toenemende werklast. Zo valt 
het op dat administraties zich (opnieuw en noodgedwongen) meer en meer terugplooien om hun 
corebusiness, hun eigen sectorale taken en bevoegdheden. Gevolg, de samenwerkingsreflex 
neemt navenant af. Dat is jammer, immers de vraag naar coördinatie en afstemming (lees: 
samenwerking) neemt toe en, belangrijker nog: samenwerking rendeert.  
 
Anderdeels, de talrijke dossiers waar we, samen met en dankzij de Vlaamse administraties, tot 
concrete resultaten komen, stemmen hoopvol. We kunnen enkel blijven hopen dat medewerkers, 
collega’s er dermate veel voldoening uitputten dat ze niet (snel) uitgeblust en ontmoedigd geraken. 
 
U leest er meer over in dit jaarverslag. 
 
Dit jaarverslag 2016 is dunner dan de voorgaande verslagen. Dit betekent niet dat er in 2016 
minder werk werd verzet, wel in tegendeel. Het werk in het raam  van de coördinatieopdracht 
neemt jaar na jaar toe. Dat is logisch, want de vraag naar (bovenlokale) coördinatie en afstemming 
groeit evenzeer. Dit jaar koos ik ervoor een aantal verwante dossiers, begrijp de hoofdbrok van het 
werk in 2016, samen te vatten in een apart luik. Meer concreet gaat het om de vele 
windturbinedossiers,  als onderdeel van onze focus op de uitrol van hernieuwbare energie.  

 
Ik maak er een persoonlijke ambitie van om Antwerpen te helpen uitgroeien tot de provincie met 
het grootste aandeel aan hernieuwbare energie . Warmte, was dan ook het thema van mijn 
jaarlijkse openingsrede voor de provincieraad in 2016. Het bevat een vurig pleidooi voor de 
verdere uitbreiding en gebruik van zowel geothermie als restwarmterecuperatie, in het bijzonder, 
maar niet uitsluitend restwarmterecuperatie uit de haven van Antwerpen. U vindt de teksten via 
www.cathyberx.be1.  
 
Een duurzaam en hernieuwbaar energiesysteem zal bestaan uit een mix van systemen: zonne-
energie, warmte, maar ook windenergie.  Windenergieprojecten ondersteun ik maximaal in het 
raam van coördinatieopdracht, opgedragen door de Vlaamse Regering. We doen dit in zeer nauwe 
samenwerking met de cel VIP van het agentschap Ruimte Vlaanderen. Ik hoop en ga er van uit de 
verdere uitvoering van het door de Vlaamse Regering goedgekeurde windplan ‘Windkracht 2020’ 
uitmondt in een gemeenschappelijk streven en meer interbestuurlijke samenwerking.  
 
Eén bijzonder en opvallend, concreet pijnpunt, wil ik u niet onthouden: grondverwerving , of beter, 
het gebrek daaraan. De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingsdienst verzorgt in 
opdracht van andere openbare besturen de verwerving of de vervreemding van onroerende 

                                            
1 http://www.cathyberx.be/over-cathy-berx/openingsrede/openingsrede-2016--antwerpen--omarm-de-warmte-.html 
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goederen. Dat gaat van minnelijke verwervingen tot onteigeningsprocedures. Het zijn vooral deze 
dossiers die door lokale besturen als een zeer ernstig pijnpunt worden ervaren. Probeer de 
verkeersveiligheid maar eens te verhogen door de aanleg van  fietspaden als elk efficiënt en 
effectief wapen ontbreekt om snel de nodige gronden, begrijp voortuinen te verwerven. De 
toegewijde  medewerkers treft geen schuld. Zij leveren zeer kwalitatief en hoogstaand werk. 
Bovenal zijn deze diensten zeer sterk onderbemand.  Grondverwerving blijft zonder meer de 
zwakste, meest remmende factor om goed beleid te realiseren en gewenste resultaten tijdig te 
halen. Beleidsinitiatieven en –keuzen of alternatieven om daaraan tegemoet te komen, zijn meer 
dan welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



Coördinatieopdracht gouverneur – jaarverslag 2016  6 

2. Praktijkvoorbeeld 
 
Windenergie in Lille 
 
Het college van burgemeester en schepenen van Lille staat achter de Europese, Belgische en 
Vlaamse beleidsdoelstelling om het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren. 
In 2014 heeft de gemeente Lille het streekinitiatief Kempen2020 ondertekend. De uitdaging is om 
tegen 2020 minstens 20% CO2-reductie ten opzichte van 2011 te realiseren op het Lilse 
grondgebied. Het ondersteunen van windenergie in Lille is één van de belangrijkste acties om 
deze uitdaging te halen. 
 
De inplanting van windturbines moet echter op een doordachte wijze gebeuren om wildgroei te 
vermijden, overlast zo veel mogelijk te beperken en de opbrengsten zo veel mogelijk ten goede te 
laten komen van de inwoners van Lille. 
 
Het gemeentebestuur van Lille heeft zich gebaseerd op de studie ‘Provinciale screening 
windturbines, Onderzoek naar potentiële inplantingszones in de provincie Antwerpen’ van januari 
2010. Hieruit kwam de zone langs de E34 als de meest geschikte locatie naar voor. 
 
Ook in de gemeente Vorselaar en Vosselaar waren er intenties om windturbines te bouwen. De 
drie gemeenten hebben in januari 2016 de handen in mekaar geslagen en een gezamenlijk 
visienota opgesteld. De nota ‘Windturbines langs de E34: Vorselaar Lille – Vosselaar’ werd 
goedgekeurd op de verschillende gemeenteraden. Op 5 februari 2016 werd de visienota officieel 
bekendgemaakt op een persmoment.  De gouverneur was hierbij aanwezig en heeft aangegeven 
dat ze – indien gewenst door de lokale besturen - dit project van nabij wenst te ondersteunen, te 
coördineren en faciliteren. 
 
We hebben vrij kort nadien gemerkt dat dit ook echt nodig was. Verschillende windontwikkelaars 
hebben ons benaderd om hun project(en) voor te stellen. De projecten sloten niet op mekaar aan, 
waren niet consistent, hypothekeerden andere projecten,… Kortom, het was snel duidelijk dat het 
voor de drie gemeenten niet makkelijk zou worden om de juiste keuzes te maken. De gemeenten 
hebben weinig expertise in zo’n projecten. Alle hulp was dus meer dan welkom! De gouverneur 
heeft dit dossier naar zich toegetrokken en toen is het snel gegaan. 
 
Op 22 november 2016 heeft de gemeente een infoavond georganiseerd om haar inwoners te 
informeren over wat windenergie in Lille juist kan betekenen. De gouverneur was hier aanwezig en 
heeft op een enthousiaste manier aan onze bevolking het belang van alternatieve energie 
gekaderd. Dit om de bevolking correct te informeren en om het nodige draagvlak te creëren. 
Op 5 december 2016 heeft de gouverneur een overleg georganiseerd met alle actoren 
(gemeenten, windontwikkelaars, Ruimte Vlaanderen). Het uitgangspunt was om te komen tot een 
kwalitatief en gedragen windproject langs de E34.  De gouverneur heeft op dit overleg de 
verschillende windontwikkelaars met aandrang verzocht om samen te werken. De gouverneur 
heeft  gesteld dat dit de enige manier is om tot een gezamenlijk windproject te komen dat 
gedragen is door de verschillende gemeenten, de provincie en Ruimte Vlaanderen. Dit is een zeer 
belangrijke stap geweest in dit dossier. Intussen zijn de windontwikkelaars op de achtergrond 
volop in bespreking om tot een voorstel te komen.  
 
Er moeten nog stappen genomen, maar het dossier heeft de afgelopen maanden een serieuze 
boost gekregen door de ondersteuning van de gouverneur en haar medewerkers. We zijn haar hier 
ook heel dankbaar voor. Alleen had ons dit zeker niet gelukt! 
 
Lille, 10/03/2017 
  
Paul Diels, 
Burgemeester 
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3. Activiteiten 2016 
 
3.1    Inleiding 
 
In het inhoudelijke activiteitenverslag maken we een onderscheid  tussen de generieke (3.2) en de 
dossiergebonden aanpak (3.3 e.v.). Bij de rapportering over de dossiergebonden aanpak maken 
we een onderscheid  tussen formele en concrete dossiers in opdracht van de Vlaamse Regering2 
(3.3.1), dossiers die kaderen in de uitrol van hernieuwbare energie (3.3.2) en andere dossiers in 
opdracht van Vlaamse instanties, andere besturen of andere partners (3.3.3). De dossiers 
opgenomen in 3.3.3 worden ingedeeld per initiatiefnemer (Vlaamse overheid, provinciebestuur, 
gemeentebestuur, derde) maar begint met een deel specifiek over windturbines. In punt 3.3.4 
wordt gefocust op de taken die de gouverneur uitoefent in het kader van de verkeersveiligheid. 
 
Zoals eerder gezegd, opdrachten die kaderen in de coördinatieopdracht blijven toenemen. In 2016 
liepen meer dan 70 dossiers in uiteenlopende thematieken: 

– Ruimtelijke ordening (grootschalige ontwikkelingen (Kontich, …); 
– Mobiliteit (Poort Oost, Ranst, …) 
– Windturbines (zie verder); 
– Recreatie vs. natuur (fort Duffel, roeiclub, …); 
– Waterproblematiek / Integraal Waterbeleid (ook via bekkenwerking); 
– Grondverwerving (d’Ursel, Umicore (boscompensatie), Molenbeek – Bollaak, 

Marum, …); 
– Afval (Indaver); 
– … 

Deze dossiers creëren een variabele werklast en hebben een variabele doorlooptijd van enkele 
uren tot enkele jaren. Sommige dossiers groeien uit tot (of starten als) volwaardige 
gebiedsgerichte projecten / processen: 

– Poort Oost: Mobiliteit in en om Antwerpen 
– Kleine Nete: natuur, landbouw, erfgoed, landschap, water, … 
– Mol – Postel: ontginning, natuur, landbouw, landschap, erfgoed, … 

 
 
3.2    Overlegplatform Vlaamse Buitendiensten 
 
Om het overlegplatform werkbaar te houden werd gezocht naar meer slagkracht door een zekere 
thematische opdeling. We opteren nog steeds voor  een opdeling tussen de grondgebonden en 
persoonsgebonden beleidsdomeinen. In 2016 werd gefocust op het thema handhaving. Het 
handhavingslandschap erg immers versnipperd en (personele) capaciteit vormt bij alle betrokken 
partijen een knelpunt. Bovendien vormt een gebrek aan (voldoende) handhaving een ondermijning 
van de beleidsuitvoering op het terrein. In die context is er veel winst te boeken door een (nog) 
betere samenwerking. 
 
Ook het Openbare Ministerie, federale en provinciale handhavers en politiediensten werden 
betrokken bij dit overleg. Het is de bedoeling om dit specifiek overleg mbt handhaving verder te 
zetten en verder uit te bouwen, dit parallel aan een breder overlegplatform dat wordt 
georganiseerd indien er voldoende relevante administratie- en/of beleidsdomeinoverschrijdende 
themata zijn.  
 
In 2016 vonden twee overlegplatformen mbt handhaving plaats. Hieronder vindt u de agenda’s: 
 
Agenda overlegplatform 18 april 2016: 
 

1. Toelichting zaakverdelingsreglement (dhr. Marc Van Cauteren); 
2. Organisatie overleg handhaving; 

a. Verleden: 
                                            
2 Of opdrachten die voortvloeien uit een decreet. 
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i. Toelichting AMILO (mevr. Els Roggeman) 
ii. Netwerkvergaderingen parket (dhr. Marc Van Cauteren) 

b. Toekomst: 
i. Organisatie toekomstig overleg op provinciaal niveau (bespreking); 
ii. Betrokkenheid gemeentelijk, handhavend niveau (bespreking); 

3. Informatie-uitwisseling handhavende administraties; 
a. Stand van zaken; 
b. Verder plan van aanpak; 
c. Afstemming CSD – SICAD (federale politie); 

4. Varia 
a. Opleiding handhaving; 

 
Agenda overlegplatform 25 oktober 2016: 
 

1. Verslag Overlegplatform Handhaving dd. 18/04/2016 (zie bijlage) en opvolging 
actiepunten; 

2. Terugkoppeling lokaal overleg handhaving; 
3. Samenwerkingsovereenkomsten (SO) met gemeentebesturen; 
4. Informatiedeling: stavaza; 
5. Aanpak kanaalzone Willebroek; 

  
6. Gewestelijke milieuopsporingsambtenaren (milieuhandhavingsdecreet); 
7. Milieutoezicht in de Haven van Antwerpen: wie waagt wint; 
8. Bestuurlijke handhaving - bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit; 
9. Vlaamse handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten; 
10. Problematiek illegale ophogingen (valleigebied). 

 
Beide (ontwerp) verslagen vindt u als bijlage bij dit jaarverslag.  
 

 
 
Figuur 1: voorbeeld van een ophoging in valleigebied. 
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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. 
- NV verbindingsweg Mortsel-Borsbeek 
- Groenpool 

 
In  2016 betekende dit: 

- Coördinatie van de communicatie  
- Afstemming van projecten en processen / in kaart brengen van knelpunten / voorstellen en 

bespreking van oplossingen; 
- Veel aandacht en aanreiken van oplossingen voor de problematiek van de 

boscompensatie; 
- Technische problemen > bijeenkomst technische werkgroep; 
- Terugkoppeling in het Kernteam en bespreking van resultaten/vragen/ 

opmerkingen/voorstellen van werkgroepen. 
- Opnemen van nieuwe projecten. NV verbindingsweg Mortsel-Borsbeek en Groenpool 

 
Voorbeelden van initiatieven in 2016: 
 

- Opvolgen Plan-Mer A102/R11bis. Technische werkgroepen over resultaten 
mobiliteitsdoorrekeningen 

- Opvolging nieuwe tramverbindingen Kontich en Wilrijk 
- PlanMer E313. Bemiddelen ANB en AWV 
- Opvolgen procedures oude Landen 
- Opstart breed actorenoverleg ENA 

 
 
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; 
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-  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 2: Procesarchitectuur coördinatieopdracht Kleine Nete. 
 
Het ambtelijk procesbeheercomité kwam – onder voorzitterschap van de gouverneur – in 2016 vier 
maal samen op volgende data: 20/01, 23/03, 05/09 en 21/09.  
 
De opvolgingscommissie kwam – eveneens onder voorzitterschap van de gouverneur – in 2016 
samen op 27/09/2016. Er werd in 2016 één maal gerapporteerd aan de Vlaamse Regering 
(beslissing Vlaamse Regering dd. 23/12/2016),  
 
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, …). 
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In 2016 werd werk gemaakt van een verdere concretisering van de door alle partners en de 
Vlaamse regering goedgekeurde intentieverklaring 2015). Op 29 juni, 4 en 5 juli 2016 werden drie 
werkateliers met de verschillende partners van de opvolgingscommissie georganiseerd. Op basis 
van een analyse van de kwaliteiten en kansen in de vallei van de Kleine Nete werd nagedacht over 
mogelijke toekomstige verbindende projecten die in zetten op het ontwikkelen deze kwaliteiten en 
het realiseren van synergiën tussen doelstellingen en ambities van verschillende sectoren en 
besturen. Dit resulteerde in de opmaak van een kansenrapport . Dit kansenrapport is een 
verkennende inspiratienota en werd voorgelegd aan de opvolgingscommissie. Het kansenrapport 
moet dienen als vertrekbasis voor de opmaak van een actieprogramma voor gebiedsontwikkeling 
in de vallei van de Kleine Nete (bv. onder de vorm van een strategisch project). Het kansenrapport 
(en de verslagen van de werkateliers) zijn raadpleegbaar via 
http://www.kleinenete.be/KleineNete/NL/Opvolgingscommissie/Documenten.  
 
Aanvullend op de coördinatie van de hiervoor opgesomde dossiers en de opmaak van het 
kansenrapport werden volgende dossiers in het raam van de coördinatieopdracht Kleine Nete 
behandeld:  

- PDPO-project “Vallei in verandering”. Dit project heeft als doel om een begeleidingstraject 
aan te vatten met bedrijven die betrokken zijn in het deelgebied Graafweide-Schupleer. 
Voor elke betrokken landbouwer in het gebied die wenst in te stappen, gaat een 
projectleider (indien gewenst en nodig i.s.m. andere (landbouw)experten) samen met 
betrokken landbouwers de mogelijke impact van het voorkeursscenario op de 
bedrijfsvoering in beeld brengen en nagaan welke acties of flankerende maatregelen die 
impact kunnen milderen. Daarnaast wordt ook bekeken hoe de bedrijfsvoering op een 
innovatieve manier aangepast zou kunnen worden of welke nieuwe opportuniteiten of 
kansen er kunnen geboden worden vanuit het project Vallei in verandering. Ook de 
mogelijkheid van agrarisch natuurbeheer komt aan bod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3: De inspiratiegids3, opgemaakt in het raam van PDPO ‘Vallei in verandering’. 
 

- Opmaak inrichtingsnota Graafweide – Schupleer; 
- Gecoördineerd inspelen op aankoopopportuniteiten in het gebied; 
- Afstemming met de lopende afbakening van het Kleinstedelijk gebied Herentals; 
- Afstemming met het project Pallieterland (Lier); 
- Afstemming met signaalgebieden; 
- Behandelen en opvolgen van enkele handhavingsdossiers (ophogingen, mestlozing, …); 

                                            
3 http://www.innovatiesteunpunt.be/sites/default/files/file_insert/Inspiratiegids.pdf  
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- Zoektocht naar gronden voor boscompensatie; 
- Oplossing voor problematiek roeiclub The Oar (zie verder); 
- Geïntegreerd beheersplan kasteelhoeve Grobbendonk; 
- Aanpak recreatiecluster Kasterlee (Kleine Nete – Europees project VMM (Building with 

Nature)); 
- Voorstel planologische ruil Eisterlee; 
- Samenwerkingsmodel Olympiadelaan Herentals; 
- Budgettering projecten Vlaamse overheid; 
- … 

 
 
3.3.1.3 Integraal waterbeleid 
 
3.3.1.3.1 Bekkenwerking 
 
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, www.maasbekken.be en www.benedenscheldebekken.be). Hieronder een 
niet-limitatief overzicht van de in 2016 behandelde dossiers: 
 
 
Netebekken 
 
Gouverneur Cathy Berx zat in 2016 2 vergaderingen van het bekkenbureau voor.  

- Op 23/02 ging de vergadering over de wateroverlastproblematiek in het industriepark in 
Hulshout. Het doel van de vergadering was om tot een structurele oplossing te komen. De 
rechtstreekse aanleiding was een vraag van de burgemeester van Hulshout aan de 
gouverneur omtrent de correcte manier van aanpak in het geval van noodsituaties. Het 
overleg wordt verder gezet in 2017.  

- Het overleg van 31 mei betrof de voorbereiding van de 29 resterende goed te keuren 
startbeslissingen mbt signaalgebieden in het Netebekken. Met name de dossiers waarover 
(nog) geen consensus was, werden verder in detail besproken. Daarnaast stond ook de 
jaarlijkse advisering van het Optimalisatieprogramma van Aquafin op de agenda. 

 
De algemene bekkenvergadering van het Netebekken ging door op 13/06 en stond volledig in het 
teken van de goedkeuring van de 29 resterende goed te keuren startbeslissingen mbt 
signaalgebieden. 
 
Op 3 juni volgde de gouverneur – via de bekkencoördinator – het crisisoverleg in Herselt nav de 
overstromingen van de Herseltseloop. Naar aanleiding daarvan, alsook het werkbezoek van de 
gouverneur aan de gemeente Herselt op 01/07, gaf de gouverneur aan de bekkencoördinator 
opdracht om een werkgroep op te richten ifv een structurele oplossing voor deze problematiek. 
Deze werkgroep ging een eerste keer door op 13/09. 
 
In 2016 ging Water-link principieel akkoord om het initiatief te nemen voor de onteigening van 2 
woningen in het overstromingsgebied van de Tappelbeek en Molenbeek-Bollaak. Deze 
overstromingsproblematiek is immers rechtstreeks verbonden met de bescherming van het 
Netekanaal, een zeer belangrijke drinkwaterbron voor Water-link. De Vlaamse Milieumaatschappij 
en de provincie Antwerpen dragen elk voor 1 woning 50% van de kosten bij. Het overleg rond deze 
overstromingsproblematiek wordt al sinds 2013 voorgezeten door gouverneur Berx. In 2016 werd 
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er 2 keer vergaderd (14/04 en 21/06). In het kader van dit dossier (alsook dat van The OAR) had 
gouverneur Berx op 25/05 ook een apart onderhoud met de (toenmalig) gedelegeerd bestuurder 
van Waterwegen en Zeekanaal NV. 
 
 
Benedenscheldebekken 
 

- Op 16 mei 2016 kwam zowel het bekkenbureau als de algemene bekkenvergadering 
samen; 

- Het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken bereidde in 2016 de ontwerpfiches van 28 
signaalgebieden voor in samenwerking met de gemeenten en andere betrokkenen. 
Hiervan liggen er 18 in de provincie Antwerpen. De ontwerpfiches van de signaalgebieden 
werden goedgekeurd in de algemene bekkenvergadering van 19 mei. De startbeslissingen 
werden goedgekeurd door de CIW op 22/06/2016. De voorzitter van de CIW maakte het 
dossier over aan minister Schauvliege voor agendering op de Vlaamse Regering. 

- Het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken stond in 2016 in voor de kartering van 2 
periodes van wateroverlast: januari en mei-juni. De grootste overlast deed zich in Oost-
Vlaanderen voor. De ingetekende contouren worden gebruikt als input voor de kaart van 
de recent overstroomde gebieden en de watertoetskaarten. Ze kunnen ook dienen om 
modellen te verbeteren. 

- In 2016 kwam de werkgroep Benedenvliet samen op 28 september. De vergadering werd 
voorgezeten door gouverneur Berx. Deze werkgroep zoekt, samen met de gemeenten, 
waterbeheerders en andere betrokkenen naar oplossingen voor de 
wateroverlastproblematiek in het stroomgebied van de Benedenvliet.  

 
 
Maasbekken 
 

- Op 28 oktober vond het Grensoverschrijdend Wateroverleg Molenbeek-Mark plaats in 
Wuustwezel, met in de voormiddag een overleg over het onderhoud van de 
grenswaterlopen en in de namiddag het eigenlijke grensoverschrijdend overleg. Op de 
agenda stond o.a. een terugblik van de hoogwaterperiode mei-juni 2016, de problematiek 
van transportzone Meer, stavaza van het integraal waterproject Merkske en een toelichting 
over het Interreg2seas project op de Kleine Aa.  

- In de aanloop van een gezamenlijk integraal waterproject rond het Merkske werd in 2016 
een analyse van het watersysteem uitgevoerd door het waterschap Brabantse Delta, de 
Vlaamse Milieumaatschappij en het bekkensecretariaat Maasbekken. 

- Tijdens de eerste Bestuursgroep Maasbekken Noord (22/10/2014) werd de problematiek 
van het groot aantal waterloopbeheerders in Maasbekken Noord aangekaart. Er werd toen 
beslist een werkgroep op te richten met alle betrokkenen die moet onderzoeken hoe het 
beheer efficiënter kan worden. Na meerdere bilaterale overlegmomenten met de betrokken 
watering- of gemeentebesturen, is er in het najaar van 2016 een consensus bereikt over 
de aanpassing van de grenzen van Watering Wuustwezel. 

- (niet voor het Antwerpse deel, maar wel belangrijk want georganiseerd omdat er geen ABV 
of BMN doorging in 2016) Op dinsdag 4 oktober werd op de eerste editie van Maasbekken 
Binnenstebuiten! de integrale aanpak van de Warmbeek in de kijker gezet. Met meer dan 
50 aanwezigen was dit bovendien een geslaagde contactdag voor bestuursleden, 
ambtenaren en vertegenwoordigers van het middenveld. (meer info op 
www.maasbekken.be) 

 
 
3.3.1.3.2 Grachten algemeen belang 
 
In 2015 kregen de gouverneurs er een nieuwe, formele opdracht bij. Meer concreet gaat het een 
beroep bij de gouverneur ikv het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot uitvoering 
van hoofdstuk IIter van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging. Voortaan kan een beroep bij de gouverneur worden ingesteld tegen een 
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beslissing van de gemeente om voor welbepaalde grachten over te gaan tot overname van het 
beheer en een erfdienstbaarheid op te leggen (aanduiding grachten van algemeen belang ). In 
uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 9/01/20044 werden met VMM de nodige 
werkafspraken gemaakt, dit ook in functie van een provincieoverschrijdende afstemming. In 2015 
werden 4 van dergelijke beroepsdossiers behandeld (Brecht en Brasschaat). 2 beroepen werd 
ingewilligd, 2 beroepen werden verworpen. In 2016 werden 8 beroepsdossiers behandeld 
(Kapellen en Rumst): 3 beroepen werden ontvankelijk en gegrond bevonden, 3 werden 
ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond bevonden en 2 waren ontvankelijk maar ongegrond. 
 
 
3.3.1.4 Opvang oorlogsvluchtelingen 
 
Op 5 juli 2016 werden in het Bernarduscentrum in Antwerpen alle burgemeesters en OCMW-
voorzitters uitgenodigd op een provinciaal overlegmoment over het woonaanbod voor 
vluchtelingen. Er werd door de Dienst Welzijn en Gezondheid (DWG) voor de lokale besturen 
toelichting gegeven bij de studie naar de woningnood van en het woonaanbod voor 
oorlogsvluchtelingen. Wonen Vlaanderen en Fedasil namen hier ook aan deel. Er werd door de 
Stad Turnhout een praktijkvoorbeeld gegeven van hoe de vluchtelingen-  en wooncrisis  lokaal 
kan aangepakt worden. De DWG gaf hierbij enkele praktijkvoorbeelden hoe innovatieve projecten 
op het gebied van welzijn specifiek kunnen aangewend  worden bij het zoeken naar een geschikte 
woning voor vluchtelingen. 
 
De opvolging van dit overlegmoment werd door de gouverneur ook  op de agenda geplaatst van 
het halfjaarlijks overleg van de burgemeesters op 13 december 2016 in Malle. De DWG lichtte 
hierbij een recent praktijkvoorbeeld toe van een van gezamenlijke aanpak om de acute 
woningnood van de vluchtelingen bovenlokaal aan te pakken. In het Arrondissement Turnhout 
werken een aantal gemeenten en OCMW’s samen om de krachten en de middelen te bundelen. 
 
 
3.3.1.5 Winteropvang dak- en thuislozen 
 
In opdracht van ministers Vandeurzen en Homans werd de gouverneurs gevraagd om er samen 
met de steden/gemeenten voor te zorgen dat er voldoende winteropvang  zou zijn in de provincie 
Antwerpen. Na goed overleg met alle gemeenten en OCMW’s konden we het volgende besluiten. 
 
De Stad Antwerpen: nacht- en dagopvang 
 
In de stad Antwerpen wordt de bijkomende opvang  normaliter georganiseerd van 1 december tot 
en met 31 maart. 

 
Nachtopvang: 
- Nachtopvangcentrum De Biekorf heeft de reguliere opvangcapaciteit beperkt van 44 naar 

33 plaatsen. De opvang is bestemd voor daklozen met een verslavings- en/of 
psychiatrische problematiek. Er wordt tijdens de winter zelf  bekeken of de reguliere 
opvang uitgebreid moet worden. 

- Er wordt, net zoals de voorbije twee jaren, bijkomende opvang voorzien in het voormalige 
administratief gebouw ‘Victor’ op de Desguinlei 33: Victor 4 (60 overnachtingplaatsen), 
Gezinsopvang Victor (5 studio’s voor dakloze gezinnen) en Victor 5 (55 plaatsen). Sinds 
dit jaar is er ook permanente, reguliere opvang beschikbaar in Victor 5, niet enkel inde 
wintermaanden. Deze reguliere opvang kan opgedreven worden indien nodig. Binnen de 
werking ‘Victor’ wordt er ook een ziekenboeg ingericht. Hier kunnen zieke daklozen, die 
niet in een ziekenhuis dienen opgenomen te worden, dag en nacht verblijven. Op 

                                            
4 Bij toepassing van de regeringsbeslissing van 9 januari 2004 moet de minister die m.b.t tot zijn/haar materie een besluit 
treft met daarin opdrachten/bevoegdheden voor de gouverneur, ook zorgen voor de ondersteuning van die gouverneur, 
zowel op personeelsvlak als in voorkomend geval op het vlak van de werkings- en investeringsuitgaven. 
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regelmatige basis zullen er ook medische consultaties worden voorzien. Voor de 
organisatie van de ziekenboeg en de consultaties wordt er samengewerkt met Zorgbedrijf 
Antwerpen. 
 

Dagopvang: 
- Deze winter zal er gedurende de hele dag (7 dagen op 7) een dagopvangvoorziening 

toegankelijk zijn voor de daklozen.  Deze bijkomende dagopvang  wordt georganiseerd 
door Free Clinic vzw, van 1 december 2016 tot en met  31 maart 2017 tijdens de 
weekdagen (tussen 15 uur en 19 uur) in de Sint Walburgiskerk in de Volksstraat te 
Antwerpen. Tijdens de weekends zijn daklozen welkom in de refter van de Karel De Grote 
Hogeschool (tussen 10u en 15u). 

De andere gemeenten in het Arrondissement Antwerpen (51 van de 70 gemeenten in de hele 
provincie) zijn aangesloten bij KINA 
 
Omdat de reguliere opvangmogelijkheden vanuit de CAW’s en de eigen individuele 
opvangmogelijkheden van de OCMW’s vaak onvoldoende blijken, organiseren 28 gemeenten uit 
het Arrondissement Antwerpen zich in één vereniging om crisisopvang te kunnen bieden. Het 
Krisis Interventie Netwerk Antwerpen of KINA stelt deze opvang ook open voor andere gemeenten 
uit de provincie, buiten het Arrondissement Antwerpen. Zo hebben in totaal 51 gemeenten van de 
70 gemeenten uit de provincie Antwerpen een samenwerkingsakkoord met KINA  afgesloten voor 
crisisopvang. Zij brengen zonder externe subsidiëring zelf de middelen samen om te bekomen dat 
niemand in deze regio op straat moet blijven staan. Stad Antwerpen zelf is geen lid meer, omdat zij 
in haar eigen opvang voorziet. KINA organiseert het hele jaar door noodopvang, onafhankelijk of 
het nu winter of zomer is. KINA beschikt over 30 bedden in 16 kamers in hun eigen hotel in Malle. 
Gemiddeld zijn 16 bedden bezet. 
 
Stad en Arrondissement Turnhout: Regionaal Noodopvangplan (NOP): 
 
Binnen het arrondissement Turnhout werd in 2012 de denktank dak- en thuisloosheid opgericht 
vanuit een nood aan een regionale aanpak van dak- en thuisloosheid met de nadruk op gedeelde 
zorg over verschillende sectoren heen. Deze denktank groeide al snel in aantal leden en op heden 
is er een vertegenwoordiging vanuit 7 OCMW’ s, CAW De Kempen, het provinciebestuur en 
Welzijnszorg Kempen. Eén van haar eerste verwezenlijkingen, betreft het winternoodopvangplan, 
ging van start tijdens de winterperiode van 2013. Hier werd een plan gecreëerd voor dak- en 
thuislozen die niet in het reguliere opvangcircuit terecht kunnen maar toch een beroep kunnen 
doen op noodopvang in de vorm van een bed-bad-brood-formule. Al snel bleek dat er niet enkel 
tijdens de winterperiode vraag was naar deze noodopvang. Binnen het arrondissement Turnhout 
zijn er binnen de reguliere hulpverlening 12 kamers voor de cliënt(systemen) beschikbaar maar 
deze bleken zowel voor de winterperiode als daarbuiten niet voldoende. Daarop heeft de denktank 
dak- en thuisloosheid voorgesteld om het winternoodopvangplan te verruimen naar het hele jaar 
en bijgevolg te benoemen als het noodopvangplan tout court (NOP). Dit voorstel werd 
goedgekeurd door CAW De Kempen en de 27 OCMW’s van het arrondissement Turnhout. 
 
Het NOP gaat pas van kracht na de kantooruren van het OCMW. Tijdens de kantooruren gaat het 
bevoegde OCMW met de cliënt zelf op zoek naar een oplossing binnen de reguliere nood- en 
crisisopvang en hulpverlening. CAW De Kempen kan hierin een mogelijke partner zijn, die vanuit 
zijn expertise mee op zoek kan gaan naar een oplossing. Als de cliënt zijn hulpvraag stelt bij het 
CAW zullen zij contact opnemen met het OCMW en zullen vervolgens samen op zoek gaan naar 
een oplossing. Na de kantooruren en in het weekend zal het NOP in werking treden met als 
uitgangspunt het vinden van noodopvang tot aan de volgende werkdag van het OCMW. Die 
volgende werkdag moet de cliënt zich melden op het bevoegde OCMW waar men samen op zoek 
zal gaan naar een meer permanente oplossing. Het Onthaal dak- en thuislozen krijgt een regierol 
toegewezen zodat verwijzers weten waar men de cliënt moet aanmelden en wie er zal zoeken 
naar een oplossing voor hem. Dit gebeurt via het een centraal telefoonnummer. 
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Stad en Zorgregio Mechelen 
 
In de Stad Mechelen zijn er twee lokale afspraken/ initiatieven voor acute winternoodopvang. 
Beide initiatieven zijn aanvullend en een aanspreekpunt voor hulpverleners en intermediairen. 
 
Nieuw is dat er sinds dit jaar een nieuwe afspraak en overeenkomst tussen Sociaal Huis Mechelen 
en het CAW Boom Mechelen Lier gemaakt werd, waarbij het Sociaal Huis de winteropvang 
cofinanciert, uitgevoerd door het CAW.  
De winteropvang binnen het CAW biedt nachtopvang van 1 december 2016 tot en met 30 april 
2017. De winteropvang is 7 dagen op 7 en steeds van 18 tot 9 uur open. Het werkt volgens het 
principe bed-bad-brood. De winteropvang is er voor acute dak- en thuislozen zonder 
verslavingsproblematiek. Deze opvang is toegankelijk voor mannen, vrouwen en gezinnen. Er zijn 
9 bedden en 1 studio. De winteropvang is bedoeld voor alle Mechelaars die aan de voorwaarden 
voldoen. Thuisloze mannen, vrouwen en gezinnen kunnen er terecht voor de nacht: een 
slaapplaats, avondmaal en ontbijt, wasgelegenheid en ontspanning. Daarnaast blijft ook het 
particulier initiatief vanuit de Kerkfabriek ‘Het Calefact’ als bijkomende nachtopvang actief van  1 
november 2016 t.e.m. 1 april 2017.  
 
 
3.3.1.6 Woonwagenbewoners, doortrekkersterreinen en  pleisterplaatsen 
 
In opdracht van minister Geert Bourgeois vervult de gouverneur een coördinerende rol 
(inventarisatie, bemiddeling en doorverwijzing 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, pleisterplaatsen en 
doortrekkersterreinen 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 2016 ontving de gouverneur 3  meldingen, 1 op 26 januari en 2 op 28 juni. Voor de eerste 
melding kon door de tussenkomst van de gouverneur een verlenging van het verblijf op het 
doortrekkersterrein in Antwerpen verkregen worden. De tweede melding kwam heel laattijdig 
binnen. Nog voor de gouverneur actie kon ondernemen, had het gezin het doortrekkersterrein 
verlaten met onbekende bestemming. Voor een andere melding werd een oproep gedaan naar de 
stad Mortsel en omliggende gemeenten, maar zonder resultaat. Het betreft een gezin van 
gedwongen rondtrekkenden: deze woonwagenbewoners trekken rond bij gebrek aan een vaste 
standplaats op een residentieel terrein. (Later dat jaar is dit gezin verhuisd naar een woning die 
verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor.) Op 31 december 2016 sloot het 
doorstrekkersterrein van de stad Antwerpen definitief zijn deuren. Doortrekkers die zich vanaf 
midden december 2016 aanmeldden op de d’Herbouvillekaai, zullen ad hoc worden doorverwezen 
naar pleisterplaatsen in de stad. Deze opvangregeling zal vermoedelijk de volgende jaren de 
werkwijze worden/blijven. 
 
De provincieraad besliste op 28/1/2016 om 2 provinciale doortrekkersterreinen te realiseren en 
koos daarbij  voor een optimale spreiding: aanvullend op het stedelijk doortrekkersterrein in 
Antwerpen dat  ondertussen echter definitief gesloten is, wil de provincie één doortrekkersterrein 
realiseren in het arrondissement Turnhout en één in het arrondissement Mechelen/Antwerpen. In 
het arrondissement Turnhout werd een geschikte locatie gevonden: een stuk terrein in Lille, vlakbij 
de afrit van de E34, grenzend aan de carpoolparking. De Vlaamse overheid kende reeds een 
subsidie toe voor de aankoop van het perceel grond. De zoektocht naar een tweede locatie in het 
arrondissement Mechelen/Antwerpen, langs de A12/E19, wordt verder gezet. Ook de zoektocht 
naar bijkomende pleisterplaatsen blijven we, in samenwerking met alle gemeenten, verderzetten. 
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3.3.1.7 Jacht 
 
In juli 2014 besliste de Vlaamse Regering om de administratieve afhandeling van de jachtverloven 
en de jachtplannen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur over te hevelen naar de 
Vlaamse Dienst van de Gouverneur. 2016 was het tweede volledige werkjaar waarin het 
administratieve luik door deze laatste dienst werd behandeld. Als bijlage 4 vindt u een 
gedetailleerde verslaggeving van de werkzaamheden in 2016. Deze verslaggeving bevat ook een 
aantal suggesties en aanbevelingen voor een verbeterde en gemoderniseerde werking. 
Samengevat is er nood aan meer interprovinciale afstemming, een verdere digitalisering met een 
bijhorende ontsluiting van de jachtplannen en een vlottere samenwerking met het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB).   
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3.3.2 Hernieuwbare energie 
 
"Hopelijk breekt snel de dag aan dat in de provincie Antwerpen evenveel hernieuwbare energie 
wordt geproduceerd als de vraag naar energie groot is. Wachten is geen optie. Immers, de dag dat 
provincie Antwerpen evenveel hernieuwbare energie produceert als de vraag naar energie groot is, 
en dus de “energie-onafhankelijkheid” kan uitroepen, is het wereldenergieprobleem definitief van 
de baan”. Tot daar het prikkelende antwoord van VITO-directeur Dirk Fransaer op de vraag van de 
gouverneur of en hoe Antwerpen ooit energieonafhankelijk kan worden. 500 jaar na de publicatie 
van “Utopia” van Thomas More, lijkt het meer dan ooit toegestaan om te dromen van - of zoveel 
beter nog - te werken aan een nieuw  en vooral duurzaam energiescenario voor Antwerpen. 
 
Op vrijdag 2 december sprak gouverneur Cathy Berx net voor de begrotingsbesprekingen haar 
jaarlijkse openingsrede uit voor de voltallige provincieraad met als thema: 'Antwerpen, omarm de 
warmte'. Ze focuste daarbij o.m. op het onderbenutte potentieel restwarmte en diepe geothermie 
dat onze provincie herbergt en de uitdagingen en kansen waarmee burgemeesters en lokale 
besturen in hun huidige en toekomstige energiebeleid aan de slag kunnen. Zowel de toespraak als 
de uitgebreide tekst zijn raadpleegbaar via www.cathyberx.be5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: Rede voor de provincieraad 2016: Antwerpen, omarm de warmte! 
 
De ambitie om van de provincie Antwerpen een provincie te maken die alle beschikbare capaciteit 
aan hernieuwbare energie ook daadwerkelijk produceert en spaarzaam consumeert, straalt in 
zekere zin ook af op de werkzaamheden in het kader van de coördinatieopdracht. Als reeds 
toegelicht in het voorwoord, wordt een behoorlijke hap van de beschikbare werkkracht 
geïnvesteerd in het faciliteren van windturbineprojecten . Windturbineprojecten zijn de facto 
complexe investeringsprojecten. Bovendien sluit deze invulling van de coördinatieopdracht 
naadloos aan bij de ambities die de Vlaamse Regering formuleerde in haar plan Windkracht 2020. 
In deze dossiers wordt dan ook zeer nauw samengewerkt met de cel VIP van het agentschap 
Ruimte Vlaanderen. 
 

                                            
5 https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathy-berx/nieuws/openingsrede-2016--antwerpen--
omarm-de-warmte-.html  
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Hieronder vindt u een overzicht van de windturbinedossiers die in het raam van de 
coördinatieopdracht werden behandeld. De in grijs weergegeven dossiers werden niet in 2016 
maar eerder behandeld. De variatie in onderstaand overzicht is groot. Het gaat zowel over 
dossiers die dagen tot weken werk vergden (totale procesbegeleiding) als over dossiers waar 
enkel een klein deelprobleem werd aangepakt. Het gaat zowel over dossiers die geleidt hebben tot 
de nodige vergunningen én realisaties als over dossiers die in een vroeg stadium werden 
afgevoerd wegens geen draagvlak. … Er morgen dus geen kwantitatieve conclusies worden 
getrokken uit onderstaand overzicht. Het overzicht toont wel aan dat er nog heel wat 
windturbineprojecten in de pijplijn zitten. 
 
gemeente1  gemeente2  gemeente3  aantal 

min 
aantal 
max 

status  opmerking  ontwikkelaar  

Antwerpen     60 100 in onderzoek strategische MER loopt Vleemo 

Arendonk Oud-
Turnhout 

  5 5 in onderzoek geen lokaal draagvlak EDF 

Beerse     3 5 in onderzoek   W-Kracht 

Brecht     1 1 formele 
procedure 
doorlopen 

  Aspiravi 

Geel     3 3 in onderzoek   EDF 

Geel Laakdal   3 3 formele 
procedure 
doorlopen 

geen beroepen EDF 

Grobbendonk     4 5 in onderzoek   div 

Hoogstraten     3 3 formele 
procedure 
doorlopen 

bemiddeling RVVB EDF 

Hoogstraten     1 1 formele 
procedure 
doorlopen 

discussie over 
compenserende 
maatregelen 

Storm 

Hulshout     5 5 in onderzoek   EDF 

Lier     3 3 in onderzoek   Ecopower / 
POM 

Mechelen         in onderzoek afstemming tss private 
spelers loopt 

div 

Mol     10 10 on hold vernieting MV door 
minister 

Ecopower 

Mol Dessel   3 3 formele 
procedure 
doorlopen 

geen beroepen EDF / Sibelco 

Olen     7 7 formele 
procedure 
doorlopen 

bemiddeling tussen 
private partners loopt / 
aanpassing via partiële 
formele procedure 
lopende 

div 

Olen     4 4 formele 
procedure 
doorlopen 

gerealiseerd Engie 

Ranst     3 3 formele 
procedure 
doorlopen 

RVVB / RvSt Ecopower / 
Water-Link 

Rumst Duffel   3 3 in onderzoek veto 
luchtvaartautoriteiten 

Ecopower / 
Water-Link 

Schelle     2 2 in onderzoek veto 
luchtvaartautoriteiten 

Ecopower 

Schoten     3 3 in onderzoek   Ecopower 

Sint-Katelijne-
Waver 

    2 2 on hold geen lokaal draagvlak BelOrta 

Turnhout     5 6 formele 
procedure 
lopende 

  W-Kracht 

Vorselaar Lille Vosselaar 15 25 in onderzoek afstemming tss private 
spelers loopt 

div 

Zwijndrecht     4 4 on hold veto 
luchtvaartautoriteiten 

Ecopower 
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Zwijndrecht     3 3 on hold veto 
luchtvaartautoriteiten 

DEME 

      155 209       

Tabel 1: overzicht van windturbinedossiers in behandeling in het raam van de coördinatieopdracht 
 
De aanpak is hoofdzakelijk dossiergebonden, maar ook generiek mbt tot bepaalde, 
gemeenschappelijke problematieken. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op structureel over met de 
luchtvaartautoriteiten. Oa. met Belgocontrol werden, samen met college gouverneur Lodewijk De 
Witte, concrete werkafspraken gemaakt om de toekomstige adviesverlening van 
windturbinedossiers te verbeteren. 
 

 
 
Figuur 5: Overzicht locatie bestaande windturbines in de provincie Antwerpen 
 
Tegelijk proberen we die lokale besturen die werk maken van een proactieve aanpak, een hart 
onder de riem te steken. Een voorbeeld is de visie die de gemeenten Vorselaar, Lille en Vosselaar 
hebben opgemaakt (zie figuur hieronder). 
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Figuur 6: Lancering gemeentelijke visie op windenergie (Lille, Vorselaar, Vosselaar). 
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3.3.3 Opdrachten administraties, lokale besturen en /of andere partners  
 
3.3.3.1 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; 
- Pidpa 

 
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 
regering; 

- Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), GEN Nr. 324 De Maat - Den Diel – 
Buitengoor (Besluit van de Vlaamse Regering dd. 18 juli 2003); 

- 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). 
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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 

 
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 bevoegde minister(s). 
 
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.  
 
Het bureau kwam in 2016 5 keer samen (12/05, 28/06, 30/08, 27/10 en 29/11). De 
stuurgroep kwam, onder voorzitterschap van de gouverneur, 2 keer samen (06/06 
en 20/12). Er vonden diverse bilaterale overlegmomenten plaats. 
 
Eén van de resultaten is de formele heropstart van het provinciale 
planningsinitiatief voor de zuidelijke helft van Mol Postel. 
   

Resultaat Dit dossier is momenteel lopende. 
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Figuur 7: Impressie nota in het raam van het provinciaal planningsproces zuidelijke helft Mol-
Postel, onderdeel van de coördinatieopdracht Mol - Postel 
 
 
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; 
Resultaat Dossier is momenteel  lopende. (Inmiddels heeft het gemeentebestuur de nodige 

verkavelingsvergunning afgeleverd (2017).) 
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Figuur 8: impressie verkaveling Groeningen (met oa zicht op de walwoningen) 
 
 
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  
 

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 In het voorjaar van 2016 werd er volop gewerkt aan een verzoekschrift om bij de 
Rechtbank inleiden, een verzoekschrift waarin aan de bevoegde Rechter gevraagd 
wordt een beheerder aan te duiden die namens alle erfgenamen de 
instandhoudingswerken aan het synagogegebouw zal opvolgen.   
 
Op 27 juli 2016  diende advocaat David Braun bij de Voorzitter van de Rechtbank 
Eerste Aanleg Antwerpen een verzoekschrift in, waarin gevraagd wordt een 
beheerder aan te stellen. Op 2 augustus 2016 vernamen we dat de Voorzitter van 
de Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen het verzoek afwees. Hij meende dat de 
voorwaarden om de zaak bij hem in te dienen niet voldaan zijn aangezien er van 
hoogdringendheid en noodzakelijkheid geen sprake is.  
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Advocaat Braun heeft vervolgens een aangepast verzoekschrift opgesteld en 
ingediend. In deze versie staat duidelijk dat de eigenaars niet uit onverdeeldheid 
willen treden, en dat eigenlijk ook niet kunnen.  Ieder van hen geniet immers een 
individueel recht van voorkoop geniet voor een prijs waarvan het nominaal bedrag 
destijds in de notariële akte is vastgesteld en bijzonder laag is (een paar 1000 
franken).  Aan dit nieuwe verzoekschrift werd bovendien een verslag toegevoegd, 
opgesteld door de brandweercommandant  van Kalmthout, waaruit duidelijk blijkt 
dat de zaak dringend is en dat er absoluut niet meer kan gewacht worden met 
instandhoudingswerken.  Dit tweede verzoekschrift werd op 14 november 
ingediend.  Op 15 december 2016 kwam er bericht van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg Antwerpen dat het verzoek ingewilligd werd, en dhr. K. Maenhout 
aangesteld werd als beheerder. 
 
Zo wordt de heer Maenhout/voorlopige beheerder gemachtigd om namens alle 
mede-eigenaars van de Synagoge van Heide volgende werkzaamheden te 
verrichten:  

- Het aanstellen van een restauratiearchitect die (1) de aan de Synagoge uit 
te voeren dringende instandhoudingswerken in een lastenboek zal 
beschrijven en ramen (2) het dossier bij de bevoegde overheid zal indienen 
en verdedigen om de te verkrijgen subsidies aan te vragen en (3) na het 
bekomen van deze subsidies de werken onmiddellijk te laten uitvoeren en 
superviseren 

- Het mede ondertekenen van het dossier tot aanvraag van de subsidies 
- Het instaan voor de betaling van de kosten en erelonen van de architect 

voor de aldus omschreven opdracht, en voor de betaling van de facturen 
voor de uit te voeren werken waaromtrent hij samen met de architect 
opdracht zal hebben verleend. 

- Erover te waken dat de totale uitgave voor de uitvoering van deze 
instandhoudingswerken beperkt blijft tot het beschikbaar budget; 

- Overleg te plegen met de verschillende actoren in dit dossier, te weten, de 
VZW Synagoge Heide, Machsike Hadas en mevrouw Cathy Berx, 
Gouverneur van de Provincie Antwerpen 

Zijn opdracht verstrijkt één jaar na de aanvang ervan, maar kan op zijn verzoek 
verlengd worden, nadat hij de redenen daartoe aan uw rechtbank heeft voorgelegd.  
 

Resultaat Dit dossier is momenteel lopende. 
 
 
Dossier  Fietsbrug  Herentals  
Initiatief Vlaamse Milieumaatschappij 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen; 

- Stad Herentals; 
- VMM; 
- ANB. 

 
Probleem Een geplande fietsbrug bleek niet helemaal in overeenstemming met recente 

beleidsvoornemens / afspraken die kaderen in de afstemming tussen de vallei van 
de Kleine Nete en de kleinstedelijke ontwikkeling van Herentals. 

Actie Organisatie afstemmend overleg 
Resultaat Dossier afgerond (verdere uitwerking wordt oa. opgenomen in het raam van de 

coördinatieopdracht Kleine Nete). 
 
 
Dossier  Overstromingsproblematiek Molenbeek -Bollaak – Tappelbeek – Netekanaal  
Initiatief Waterwegen & Zeekanaal nv (W&Z) 
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Actoren - Gemeente Ranst; 
- Civiele Bescherming; 
- Vlaamse Milieumaatschappij;  
- Bekkensecretariaat Netebekken; 
- Dienst noodplanning; 
- dienst Integraal Waterbeleid Provincie Antwerpen; 
- Waterwegen en Zeekanaal NV; 
- Brandweer; 
- Water-link. 

Probleem Steeds weerkerende overstromingen in zorgen voor een waaier aan 
problematieken waaronder een bedreiging van de waterproductie in Oelegem; 

Actie - organisatie van een overkoepelend overleg (onder voorzitterschap van de 
gouverneur) met alle actoren om te komen tot duurzame oplossingen; 

- afspraken maken over verwerving / onteigening van een aantal woningen 
met een steeds weerkerende overstromingsproblematiek. 

Resultaat Er werden diverse werkafspraken gemaakt om te komen tot de afgesproken, 
structurele oplossing. Bovendien werd een doorbraak bereikt mbt de verwerving 
van een aantal woningen met een steeds weerkerende overstromingsproblematiek 
Het dossier loopt nog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9: Situering te verwerven woningen 
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3.3.3.2 Provinciebestuur 
 
Dossier  Fort Duffel   
Initiatief Provinciebestuur Antwerpen  
Actoren - Onroerend Erfgoed Antwerpen (Vlaamse overheid); 

- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); 
- Natuurinspectie; 
- Stichting Kempens Landschap; 
- Natuurpunt; 
- Rumst; 
- Gemeente Duffel; 
- Vzw De Krone; 

 
Probleem De huidige uitbating in het fort van Duffel (horeca – VZW De Krone) werd 

geconfronteerd met een aanmaning van ANB (A.AN.64H.229/15 dd. 5/10/2015). Dit 
leidt tot onzekerheid over de kansen op voortbestaan van de uitbating door vzw De 
Krone. Het precaire evenwicht tussen een economisch haalbare invulling van het 
fort en andere randvoorwaarde, niet in het minst deze die gevolg zijn van de 
Europese Habitatrichtlijn, is verstoord.  
 

Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten; 
- Structureel en periodiek overleg met alle betrokken partijen. Doel is te 

komen tot afspraken op KT en een structurele oplossing op MLT. 
 

Resultaat Dit dossier is momenteel lopende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 10: Situering loggers in het fort van Duffel (vocht- en temperatuursmeting) 
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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 De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland, Noord-
Brabant en Zuid-Holland werken samen binnen het grensoverschrijdend netwerk 
Vlaams-Nederlandse Delta. Aan de bestuurlijke overleggen nemen deel: de 
Gouverneurs / Commissarissen van de Koning van de deelnemende provincies 
alsmede gedeputeerden van de provincies. Voorts nemen deel de 
vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Nederland, de (plv.) ambassadeur 
van Nederland in België, de Secretaris-Generaal van de Benelux en de Consul-
Generaal in Antwerpen. Vanuit de vakministeries zijn MOW en I&M 
vertegenwoordigd. 
 

Actie & 
resultaat 

De bijeenkomsten van het bestuur werden gehouden op 7 maart, 8 juni, 21 
september en 5 december. Het Zeehavenoverleg vond plaats op  8 juni in 
Rotterdam. Aan  het zeehavenoverleg nemen vertegenwoordigers van de zes 
zeehavens in de Delta deel.  Op de agenda stonden onderwerpen als duurzame 
logistiek, energietransitie en digitalisering.  
De jaarlijkse grensoverschrijdende conferentie vond plaats op 9 november in Gent, 
geheel gewijd aan de innovatieve maakindustrie als structurerende kracht van de 
Delta. 
 
Hier werden ook de resultaten voorgesteld van onze tweejaarlijkse Deltamonitor. 
Deze stelt dat er nog onvoldoende over de grens wordt gekeken om  om  
te innoveren in producten, processen en markten. De samenwerkingsverbanden 
bestaan vooral binnen de landsgrenzen en ook al werken maakbedrijven in een 
globale setting en hebben ze leveranciers over de hele wereld, toch zullen ze voor 
hun innovatieprojecten zelden spontaan bij de buren over de grens gaan kijken. 
Intermediaire leveringen tussen België en Nederland in de maakindustrie zijn zeer 
beperkt, aldus de universiteiten van Antwerpen en Rotterdam.  
Verder hebben we ook op het vlak van transportinfrastructuur onze krachten 
gebundeld met onze noorderburen om onze regio sterk te vertegenwoordigen jn 
Europa. Zo ontvingen we op 9 september Peter Balazs, Hij is EU-coördinator voor 
de goederencorridor North-Sea – Mediterranean die van de Noordzee naar 
Marseille loopt. De EU streeft ernaar dat langs deze en andere corridors goederen 
snel en efficiënt verplaatst kunnen worden per spoor, weg en water. Samen met 
Nederland willen we ook het belang van pijp-en buisleidingen als transportmodus 
onder de aandacht brengen. Niet onbelangrijk voor een gebied dat het tweede 
grootste petrochemisch complex huisvest. 
 

 
 
Dossier  Uitrol dig itale omgevingsvergunning   
Initiatief Provincie Antwerpen 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen; 

- Raad voor vergunningenbetwisting 
- Kabinetten MP Bourgeois en minister Schauvliege 

 
Probleem Onvoldoende afstemming bij de uitrol van de digitale omgevingsvergunning (wens 
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provinciebestuur om proactief rekening te houden met de (toekomstige) 
elektronische gegevensuitwisseling met de Raad voor Vergunningsbetwistingen). 

Actie Faciliteren overleg 
Resultaat Dossier afgerond. 
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3.3.3.3 Gemeentebestuur 
 
Dossier  Bran dpreventie – en bestrijding Kalmthoutse Heide  
Initiatief Gemeenten Kalmthout 
Actoren - Gemeente Kalmthout; 

- Gemeente Essen; 
- Gemeente Wuustwezel; 
- Gemeente Woensdrecht (NL); 
- Provincie Noord-Brabant (NL); 
- Dienst Noodplanning gouverneur; 
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); 
- Staatsbosbeheer (NL) 
- Agentschap Onroerend Erfgoed (OE); 
- INBO; 
- Betrokken brandweerkorpsen (NL + B); 
- Betrokken politiezone; 
- Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide; 
- Natuurpunt; 
- Natuurmonumenten (NL); 
- Bosgroepen (NL + B); 
- Civiele Bescherming; 
- Defensie; 
- NGI; 
- Vertegenwoordiging Particuliere grondeigenaars (NL) 

 
Probleem Op 25 mei 2011 begon een brand die zich uitstrekte over ongeveer 600ha bos- en 

heidegebieden in het gebied Kalmthoutse Heide – De Zoom. Na drie dagen was de 
brand onder controle en er moest 2 weken worden nageblust. 
 
Inmiddels zijn er heel wat lessen getrokken en zowel aan Nederlandse als aan 
Vlaamse kant lopen er verschillende initiatieven om een dergelijke ramp nog beter 
te kunnen bestrijden of te vermijden. Zo vond er eind 2014 nog een multidisciplinair 
overleg plaats over het aangepast beheerplan voor het Vlaamse natuurreservaat 
‘Kalmthoutse Heide’. Op dit overleg klonk de roep naar een overkoepelend overleg 
om na te gaan of en hoe de verschillende initiatieven nog beter op mekaar kunnen 
worden afgestemd. Gouverneur Cathy Berx nam initiatief voor een dergelijk 
overkoepelend overleg.  
 
Doel van het overleg is het maken van afspraken over de afstemming tussen de 
voortgang van de verschillende maatregelen ifv brandpreventie en brandbestrijding 
aan beide zijden van de landsgrens. 
 

Actie - Diverse bilaterale overlegmomenten; 
- Overkoepelend, internationaal overleg (21/03/2016). 
- In functie van meer brandpreventie en een betere brandbestrijding werden 

afspraken mbt volgende onderwerpen: 
o Het lopende natuurinrichtingsproject Stappersven en andere 

beheersaspecten binnen het gebied; 
o Noodzakelijk bilateraal overleg; 
o Bluswatervoorziening; 
o Categorisering wegen, bereikbaarheid en bewegwijzering; 
o Betrokkenheid particuliere grondeigenaars; 
o Communicatie; 
o NGI-project (project cartografie hulpdiensten - pilootproject 

natuurbranden) 
 

Resultaat Een aantal deelaspecten zijn opgelost en inmiddels uitgevoerd op het terrein. 
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(Categorisering wegen, bereikbaarheid en bewegwijzering). Aan de 
bluswatervoorziening wordt verder gewerkt.  

 
 
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); 
- 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; 
- Faciliteren opmaken en finaliseren aankoopaktes. 

  
Resultaat Er werd een globale oplossing gevonden waarbij ANB en Pidpa elk een deel van de 

gronden verwerven. De aktes werden in de loop van 2016 getekend. Dossier is 
afgerond. 

 
 
Dossier  Mobiliteitsdossiers Ranst  
Initiatief Gemeente Ranst 
Actoren - Gemeentebestuur Ranst; 

- AWV; 
- Ruimte Vlaanderen; 
- Ruimte Vlaanderen, cel VIP; 
- ANB; 
- POM Antwerpen; 

 
Probleem Een aantal belangrijke mobiliteitsdossiers op het grondgebied van de gemeente 

zitten strop. Afstemming met de Vlaamse overheid (en tussen diverse betrokken, 
Vlaamse administraties) is aangewezen. 

Actie Organisatie afstemmend overleg. 
Resultaat Er werden concrete werkafspraken gemaakt, deze zijn momenteel in uitvoering. 
 
 
Dossier  Luchthaven Deurne  
Initiatief Borsbeek-Boechout-Mortsel 
Actoren - Gemeentebestuur Boechout, Mortsel, Borsbeek; 

- MOW; 
- De Lijn; 
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- LEM 
- LOM 
- Stad Antwerpen 
- LNE 
- EGIS 
- Belgocontrol 
- Districten Deurne en Berchem 

 

Probleem De gemeenten rondom de luchthaven van Deurne wensten een aantal keer per jaar 
een overleg met de luchthaven en  alle betrokken diensten om problemen te 
kunnen aankaarten. De gemeenten vroegen de gouverneur om dit overleg voor te 
zitten. 
In eerste instantie wensten zij een spreidingsplan mbt de verschillende vluchten te 
bespreken. Vele andere onderwerpen komen aan bod. Veel info wordt 
uitgewisseld.  

Actie - Diverse overlegmomenten; 
Resultaat Dossier is momenteel  lopende en zal de komende jaren verder worden opgevolgd 

door middel van overlegmomenten. 
 

 
3.3.3.4 Derden 
 
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 
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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; 

- 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 2016 één keer samen (12 april 2016). In 2016 lag het 
zwaartepunt van de werkzaamheden bij de implementatie van de BAS. Zie 
krantenartikel hieronder.  
 

Resultaat Dit dossier momenteel lopende.  
 
 
Dossier  Indaver   
Initiatief Indaver 
Actoren - Kabinet minister Schauvliege; 

- Stad Antwerpen; 
- Indaver; 
- Milieuinspectie; 
- Agentschap Binnenlands Bestuur; 
- Ovam; 
- Diensten Noodplanning (stad en provinciaal); 
- Afdeling Milieuvergunningen; 
- Provinciebestuur Antwerpen; 
- Federale gezondheidsinspecteur; 
- … 

 
Probleem Op 4 maart contacteerde het bedrijf Indaver de gouverneur over een nakend 

probleem met betrekking tot de opslag en verwerking van Risicohoudend Medisch 
Afval (RMA). De verbrandingsinstallatie MediPower was uitgeschakeld door de 
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zware explosie en brand op vrijdag 26 februari 2016 op de bedrijfssite van Indaver. 
In normale omstandigheden verwerkt die installatie ca. 85% van al het RMA dat in 
het Vlaamse Gewest geproduceerd wordt door o.a. de ziekenhuizen, 
verzorgingsinstellingen, huisartsenpraktijken, thuisverpleging. In normale 
omstandigheden verwerkt en verbrandt deze installatie ca. 250 ton RMA per week. 
 
Het spreekt voor zich dat de productie van RMA door ziekenhuizen, 
verzorgingsinstellingen , huisartsenpraktijken, thuisverpleging, … niet kan/kon 
worden gestopt. Voor een erg beperkte periode zijn deze afvalproducenten in staat 
om hun RMA afval tijdelijk op in een eigen opslagruimte op te slaan in afwachting 
van afvoer. Frequente afvoer van dit afval is noodzakelijk want voormelde 
opslagruimtes zijn vrij beperkt in capaciteit. Ca. 14 dagen na het incident bij Indaver 
bereikten de opslagruimtes het maximum van hun capaciteit. Ook de vergunde en 
fysieke opslagcapaciteit voor RMA bij Indaver volstond niet. Ook elders in 
Vlaanderen was geen, al was het maar tijdelijke oplossing beschikbaar. Voor zover 
wij konden nagaan beschikt Vlaanderen niet over andere vergunde 
opslagcapaciteit voor RMA. Dit leverde een zeer acuut en nijpend probleem op 
voor de veilige opslag van RMA. Gelet op de aanzienlijke gezondheids- en 
milieurisico’s verbonden aan deze afvalstroom, was de toestand bijzonder 
zorgwekkend. Meteen werd op zoek gegaan naar alternatieve, creatieve 
oplossingen.  
 
Bij de afvalproducenten meer RMA laten stockeren dan normaal, was en is om 
hygiënische redenen niet te verantwoorden. Andere alternatieve oplossingen voor 
deze afvalstroom in binnen- of buitenland waren en zijn niet voorhanden. Evenmin 
konden ze binnen het huidige regelgeving op zeer korte termijn worden 
gerealiseerd. 
 

Actie Na de noodkreet van Indaver werden de betrokken instanties en het kabinet 
gecontacteerd om samen met het bedrijf te zoeken naar een oplossing. De 
overeengekomen oplossing (tijdelijke opslagcapaciteit) werd geformaliseerd in het 
besluit van de gouverneur dd. 16 maart 2016. 
 
Tijdens de zoektocht naar een oplossing die zowel juridisch sluitend als praktisch 
haalbaar was, besteedden we veel aandacht aan het juridische  raam waarbinnen 
dit besluit genomen kon worden. Finaal kozen we ervoor om het besluit te nemen in 
het raam van het Vlaams decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM) van 5 april 1995. De discussie over het toepassingsgebied van de 
veiligheidsmaatregelen zoals bedoeld in artikel 16.7.1. (e.v.) van het DABM van 5 
april 1995, is nog lang niet gesloten.  
 
We achten we het noodzakelijk om op zo korte mogelijke termijn het 
toepassingsgebied van de veiligheidsmaatregelen zoals bedoeld in titel XVI, 
hoofdstuk VII van het DABM alsook dat van de preventieve maatregelen zoals 
bedoeld in titel XV, hoofdstuk II van het DABM kwalitatief en met voldoende 
waarborgen op het vlak van o.m. rechtszekerheid en veiligheid te verduidelijken. 
Dat is absoluut noodzakelijk om ook in de toekomst – maar dan zonder kunst- en 
vliegwerk- snel, accuraat en met voldoende garanties voor de volksgezondheid en 
veilig te kunnen optreden.  
 
Daarbij wordt best ook rekening gehouden met de resp. bevoegdheden van 
gouverneurs en burgemeesters op grond van artikel 128 van de Provinciewet en 
artikel 181, §1 tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid en het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen resp. artikel 135, §2 tweede lid, 5° van de Nieuwe 
Gemeentewet. 
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De acute nood aan juridische klaarheid en rechtszekerheid is cruciaal maar volstaat 
niet.  Even opmerkelijk en problematisch is het gebrek aan een degelijk “plan B” 
voor deze zeer kritieke maatschappelijke dienstverlening, de verwerking van RMA. 
Immers, een alternatief voor de gehanteerde werkwijze zou de stopzetting van de 
productie van RMA zijn geweest wat de sluiting impliceert van de producenten 
ervan: ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, huisartsenpraktijken, 
thuisverpleging…Die bedreiging is verdwenen en maakt Vlaanderen bijzonder 
kwetsbaar. 
 

Resultaat Specifiek dossier opgelost. 
 
 
Dossier  The Oar   
Initiatief Natuurpunt 
Actoren - Roeiclub The OAR 

- W&Z 
- BES Netebekken 
- Provinciebestuur Antwerpen 
- VMM 
- ANB 
- Natuurpunt 
- Gemeente Ranst 
- Ruimte Vlaanderen 
- Bloso 
- … 

Probleem Vergunningsproblematiek / vestigingsproblematiek van een roeiclub (gekoppeld 
aan signaalgebied, …) 
 

Actie Uit veelvuldig het overleg met alle betrokkenen (ANB, Natuurpunt, W&Z, VMM, 
Ruimte Vlaanderen, gemeente Ranst, the OAR, gedeputeerde) op 27/01/2016 
kwam de vestiging van de roeiclub the OAR op de loskade te Emblem als enige 
aanvaardbare locatie voor alle partijen naar voren. Deze locatie bevindt zich thv 
groengebied (0700). De overige locaties waar de roeiclub zich in het verleden 
vergeefs heeft trachten te vestigen, waren thv zone voor openbaar nut en BPA 
recreatie gesitueerd, maar bevonden zich binnen de perimeter van het 
habitatrichtlijngebied ‘Vallei van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en 
heiden”. De loskade heeft geen huidige natuurwaarde, ligt buiten het 
habitatrichtlijngebied en is niet effectief overstromingsgevoelig op de 
watertoetskaarten. 
 
De gemeente Ranst heeft zich binnen het signaalgebied ‘Netevallei Emblem’ 
geëngageerd om een RUP op te maken, waarbij dit gecombineerd wordt met een 
bestemmingswijziging van de loskade (collegebeslissing 19/05/2016). 
De procedure voor opmaak van een RUP is evenwel te omslachtig, gezien de 
tijdsdruk ten gevolge van een rechterlijke uitspraak met dwangsom vanaf 1 april 
2017 op de huidige vestigingslocatie van the OAR. 
 
Via een projectvergadering werd het probleem definitief opgelost en komt een 
duurzame oplossing voor de roeiclub in zicht. Het vestigingsdossier van the OAR 
wordt opgevolgd binnen het procesbeheerscomité Kleine Nete. 

 
Resultaat Dossier is opgelost. 
 
 
 
 



Coördinatieopdracht gouverneur – jaarverslag 2016  37 

 

 
 
Figuur 11: Situering problematiek en oplossing roeiclub The OAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12: Impressie inplanting nieuwe roeiclub. 
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Dossier  ExxonMobil  
Initiatief ExxonMobil 
Actoren - Provinciebestuur Antwerpen; 

- Afdeling Milieuvergunningen; 
- ExxonMobil 

 
Probleem Het bedrijf vroeg ondersteuning bij vergunningsaanvragen voor een belangrijke 

investering in de Antwerpse haven. 
Actie Afstemmend overleg. 
Resultaat Dossier is lopende. 
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3.4 Verkeersveiligheid en veiligheid 
  
3.4.1 Provinciale Adviescommissie Verkeersveilighei d 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.  
  
In 2016 kwam het PAVA 2 keer samen, namelijk op 26 april en op 11 oktober. Volgende punten 
stonden op de agenda: 

- Kruispuntbank Rijbewijzen: stand van zaken 
- Bevel tot betalen: stand van zaken 
- Speekselanalyse: stand van zaken  
- Profiel van positieve blazers  
- Verkeerseducatie – Stand van zaken na afschaffing Cellen Educatie en Preventie Federale 

Politie 
- Zwarte punten 
- Opvolging openingsrede 2015 + Veiligheidsconferentie 2016 
- WODCA: 

o Optimalisering WODCA-acties door maximaal gebruik van de sampling 
o Eénmalige vatting van de cijfers van verkeersacties 

   
  
3.4.2 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 19-20 maart 2016 en 15-16 
oktober 2016 grootschalige provinciale WODCA-acties plaats in de provincie Antwerpen. Aan deze 
grootschalige provinciale WODCA-acties namen in 2016 een 600-tal politiemensen deel. Hierbij 
wordt beroep gedaan op een helikopter, speurhonden en drughondgeleiders.  
Voorafgaand aan de grootschalige provinciale WODCA-actie in de nacht van 19-20 maart 2016 
vond in het gemeentehuis van Dessel (PZ Balen-Dessel-Mol) een persmoment plaats. Gouverneur 
Cathy Berx maakte van deze gelegenheid gebruik om de resultaten van de WODCA-acties van 
2015 aan de pers toe te lichten, alsook de nadruk te leggen op de initiatieven met betrekking tot de 
verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen. 
 
Na de persconferentie bezocht de gouverneur 2 WODCA-controles te Dessel en Westerlo 
(Politiezon  Balen-Dessel-Mol en Politiezone  Zuiderkempen). De pers was in de mogelijkheid de 
WODCA-controle, opgesteld in Dessel, te bezoeken en ter plaatse interviews af te nemen. 
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 onder invloed zullen in de provincie Antwerpen nooit getolereerd, doortastend 
gecontroleerd en gesanctioneerd worden. Iedereen die onder invloed of met schending van de 



Coördinatieopdracht gouverneur – jaarverslag 2016  40 

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. 
 
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. 
 

 
 
Figuur 13: Krantenartikel over WODCA. 
 
 
 
3.4.3 Veiligheidsconferentie 2016: verkeer en innov atie 
 
Op 22 november 2016 vond in samenwerking met het parket-generaal de tweejaarlijkse 
Veiligheidsconferentie Provincie Antwerpen plaats in Technopolis Mechelen. Thema van deze 
editie, die perfect aansloot bij de doelstellingen en provinciale uitdagingen die gouverneur Cathy 
Berx formuleerde in haar openingsrede van december 2015, was verkeer en innovatie. Heel 
concreet onderzochten we tijdens de conferentie hoe innovatie kan leiden tot ZERO 
verkeersslachtoffers. Een relevante vraag aangezien de openbare weg zowat de minst veilige plek 
blijft waar we ons elke dag op wagen. Elke dag sterft er in Vlaanderen iemands kind, partner, 
vader, moeder of vriend door roekeloos rijgedrag of onoplettendheid. Ja, zelfs door schuldig 
verzuim. In 2015 verloren 732 personen het leven door één van de 40.303 verkeersongevallen in 
België. In 40.303 verkeersongevallen vielen 52.571 verkeersslachtoffers. 52.571 doden, zwaar- of 
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lichtgewonden. Onze provincie kende in 2015 dan wel de grootste daling van het aantal 
letselongevallen (-7,2%) en verkeersdoden (-12). Die daling blijkt ook uit de voorlopige cijfers van 
de Verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV voor de eerste negen maanden van 2016. Toch 
blijft de tol van ons verkeersgedrag ondraaglijk zwaar. Provincie Antwerpen gaat daarom resoluut 
voor ZERO. Nul slachtoffers in en door het verkeer. Meer dan nul aanvaarden wij niet. Een ambitie 
waar we onmogelijk niet mee kunnen instemmen en waarvoor Provincie Antwerpen het ZERO-
label in het leven riep en voorstelde tijdens de Veiligheidsconferentie. Het coacht en ondersteunt 
steden en gemeenten actief tijdens de uitwerking van een verkeersactieplan. In het voorjaar van 
2017 zullen de eerste ZERO-labels worden uitgereikt aan de gemeenten Dessel, Baarle-Hertog en 
Sint-Amands die in 2015 gespaard bleven van verkeersdoden en zwaargewonden. 
 
Sprekers zoals Wouter De Geest (BASF), Steven Soens (FEBIAC), Gaetane Callens  (vzw 
Rondpunt) Ludo Kluppels (BIVV), Eddy Klynen (VSV),…lieten het publiek tijdens de 
Veiligheidsconferentie kennismaken met enkele nieuwe inzichten en succesvolle projecten. Daarbij 
probeerden ze een antwoord te formuleren op de vraag of en hoe innovatie onze 
verkeersveiligheid structureel kan wijzigen. Of er met andere woorden een grotere veiligheidswinst 
kan worden geboekt door het gebruik en de inzet van nieuwe, slimme technologieën en 
materialen. Er werd ook nagegaan of verkeersveiligheid een groter engagement dan wel een 
mentaliteitsshift vergt. Kunnen we eigenlijk wel genoeg vertrouwen op duurzame preventie die ons 
verkeersgedrag grondig, ingrijpend en vooral structureel wijzigt? En hoe schoppen we hardleerse, 
niets of niemand ontziende verkeerscriminelen eindelijk een verkeersveilig geweten? 
 
 
3.4.4 ANPR  
 
Zie fiche p. 33. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 13: Krantenartikel over de installatie van de BAS. 
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Figuur 14: Schematische voorstelling BAS. 
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Bijlage 1: Werkbezoeken 2016 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.  
 
22 januari 2016 – Wijnegem 

- De vergroting van het sluizencomplex in Wijnegem en de bijhorende vervanging van de 
brug in het dorpscentrum; 

- Het stappenplan naar een intercommunale uitbating van het zwembad (Wijnegem is de 
kleinste Vlaamse gemeente die een zwembad uitbaat wat een enorme financiële druk legt 
omwille van het personeel en de energiekost). Een zwembad heeft namelijk een regionale 
uitstraling en het is bijgevolg niet logisch dat dit door één gemeente wordt gefinancierd; 

- De druk op het sociaal weefsel door de sterke bevolkingsgroei; 
 
29 januari 2016 – Herentals 

- Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied en Olympiadelaan: versnelling van het proces; 
 
13 mei 2016 – Niel 

- Tuinlei; 
- Trage wegen; 
- Overdracht Antwerpsestraat; 
- Grondverwerving ’s Herenbaan en POM; 
- Ontwikkeling wetenschapspark; 
- Camerageleidingssystemen; 
- Hoge stand grondwater en problematiek natte kelders; 
- Project “huurbegeleiding door Samenlevingsopbouw sociale woningen Niel” ingediend 

door De Ideale Woning; 
- Milieu(handhaving) kanaalzone Willebroek-Puurs-Bornem - globale visie 

 
17 juni 2016 - Sint-Amands  

- Overgang Emile Verhaerenmuseum van Provinciale naar Vlaamse bevoegdheid; 
- Gemeenschapscentrum De Nestel, omgeving voor parking en inrichting weide; 
- Project scheldeboord Sint-Amands, met in detail site Steenovens & molen en de Kaai 

centrum;  
- Innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector; 
- Huis van het Kind; 

 
24 juni 2016 – Merksplas  

- Omgevingsvergunning: afstemming vergunningenbeleid: Hoe kunnen gemeente en 
provincie het vergunningenbeleid beter op elkaar afstemmen? 

 
1 juli 2016 – Herselt  

- Problematiek weekendverblijven (o.a. herlokalisatie); 
- Signaalgebieden; 
- Waterproblematiek: plaatsen schotten in waterlopen; 
- Waterproblematiek: zuiveringsstation (Aarschot) / zijbedding van de Calsterloop; 

 
23 september 2016 – Puurs  

- PRUP Ooievaarsnest; 
- Woonprogramma; 
- Waterbeleid: behoud Polder Vliet & Zielbeek; 
- Opwaardering en positie Fort Liezele in de fortengordel; 
- Mobiliteitsproblematiek en heraanleg A12 en N16. 
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30 september 2016 – Lier  

- Pompstation Lisperloop; 
- Bedrijventerrein Duwijck. 

 
7 oktober 2016 – Arendonk  

- Problematiek weekendzone Rode Del; 
- Windmolendossier EDF Luminus. 

 
14 oktober 2016 – Borsbeek  

- Wateroverlast Manebruggestraat; 
- ANPR-camera’s; 

 
21 oktober 2016 – Beerse  

- Mobiliteit: vaste oeververbinding en doorstroming kruispunt Bax naar E34 (toelichting door 
Kurt De Veughele); 

- Stadsregio: vraag tot ondersteuning; 
 
28 oktober 2016 – Berlaar  

- fietspad N10; 
 
9 december 2016 – Ranst  

- ENA-zoekzone met het geplande gewestelijk RUP van de zwaaikom in het Albertkanaal; 
- Problematiek van de wijzigende inzichten van de Vlaamse overheid met betrekking tot de 

schrapping van de rechttrekking van de gewestweg N116 in Ranst en Broechem en de 
verkeersonveiligheid in Broechem en Ranst; 

- Problematiek van de  invoering van verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen op de 
N14 in afwachting van de aanleg van fase III van de wegenis- en rioleringswerken en op 
de N116; 

- Problematiek van de localisatie van de roeivereniging het OAR in het kader van de 
problematiek van de Netevallei en de signaalgebieden; 
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Bijlage 2: verslag Overlegplatform Vlaamse Buitendi ensten dd. 18 april 2016 

 
Overlegplatform Handhaving 

 
maandag 18 april 2016 / 10.00u. 
Anna Bijns-gebouw – zaal Rupel (5de verdieping) 
 
ontwerpVERSLAG 
 
Aanwezigen:   

- Cathy Berx, gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter; 
- Marc Van Cauteren, Eerste substituut - procureur des Konings, 

Openbaar Ministerie Antwerpen, Sectie BLW (Bijzondere Leefmilieu 
Wetgeving); 

- Jean-Claude Gunst, Federale Politie, Directeur-Coördinator 
Arrondissement Antwerpen; 

- Els Roggeman, PIH, cel handhaving; 
- Sigrid Raedschelders, departement LNE, Afdeling Milieuhandhaving, 

Milieuschade en Crisisbeheer; 
- Maya Schmit, OVAM; 
- Sofie De Keersmaeker, Afdeling Binnenlands Bestuur (ABB); 
- Véronique Denis, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z); 
- Kristiaan Vanderbiesen, Coördinator Wooninspectie; 
- Marc Florus, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); 
- Stijn Bleyen, VLM (Mestbank); 
- Bert Janssen, nv De Scheepvaart; 
- Maarten Van Knippenberg, ANB, natuurinspectie; 
- Marc Candries, Departement Landbouw en Visserij; 
- Linda Van Geystelen, Afdeling Milieu-inspectie; 
- Freddy Aerts, Departement MOW, Maritieme Toegang; 
- Krista Van Boeckel, Inspectie Ruimtelijke Ordening 
- Frank Leys, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid; 
- Didier Soens, dienst Integraal Waterbeleid, provincie Antwerpen; 
- Silke Gijsbrechts, dienst Integraal Waterbeleid, provincie Antwerpen; 
- Bram Abrams, wnd. arrondissementscommissaris. 

 
Verontschuldigd:  

- Roger Corbreun, De Lijn; 
- Laureen Delellio, Afdeling Milieuvergunningen; 
- Wim Dauwe, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z); 
- Stijn Messiaen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM); 
- Wim Verbist, Luchthavencommandant Internationale Luchthaven 

Antwerpen; 
 
Verslag:    

- Bram Abrams 
 
Agenda 
 

1. Toelichting zaakverdelingsreglement (dhr. Marc Van Cauteren); 
2. Organisatie overleg handhaving; 

a. Verleden: 
i. Toelichting AMILO (mevr. Els Roggeman) 
ii. Netwerkvergaderingen parket (dhr. Marc Van Cauteren) 

b. Toekomst: 
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i. Organisatie toekomstig overleg op provinciaal niveau (bespreking); 
ii. Betrokkenheid gemeentelijk, handhavend niveau (bespreking); 

3. Informatie-uitwisseling handhavende administraties; 
a. Stand van zaken; 
b. Verder plan van aanpak; 
c. Afstemming CSD – SICAD (federale politie); 

4. Varia 
a. Opleiding handhaving; 
b. … 

 
 
Inleiding 
 
Gouverneur Cathy Berx leidt de vergadering in verwijzend naar de afspraken gemaakt op het 
vorige Overlegplatform dd. 20 mei 2015. Ze benadrukt opnieuw het belang en de meerwaarde van 
nog meer samenwerking, zeker in tijden waar alle actoren geconfronteerd worden met 
besparingen. Bijkomend benadrukt ze dat handhaving (eindelijk) steeds belangrijker wordt in 
andere beleidsmatige discussies. Een degelijke handhaving is cruciaal voor het streven naar en 
het behoud van draagvlak om o.m. in het raam van de coördinatieopdracht over beleidsdomeinen 
en afdelingen heen te zoeken naar compromissen en pragmatische oplossingen voor veelal 
sectorale problemen die de realisatie van (strategische) projecten in de weg kunnen staan.  
 
 
0. Verslag Overlegplatform Handhaving dd. 20 mei 20 15 
 
Er werden geen opmerkingen ontvangen. Het ontwerp verslag wordt goedgekeurd. Cathy Berx 
komt terug op een aantal punten uit het verslag: 

- “Milieu-inspectie ervaart grote verschillen tussen de gemeentebesturen. Sommige treden 
doortastend handhavend op, andere minder (dat heeft te maken met capaciteit, kennis, 
inzet en beleidsprioriteiten, …).” 

o Cathy Berx vraagt naar een stand van zaken en wijst op de mogelijkheid om via 
de werkbezoeken van gouverneur en deputatie aan de gemeentebesturen het 
thema handhaving aan te kaarten. 

o Linda Van Geystelen verwijst naar de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving 
Kempen (IOK) en noemt deze aanpak een voorbeeld voor heel Vlaanderen. 
Verschillen tussen gemeentebesturen zouden met deze aanpak moeten 
verdwijnen. Ook in de andere intercommunale werkingsgebieden (IGEMO, 
IGEAN) wordt gewerkt aan gelijkaardige initiatieven. Ter zitting blijkt nog 
onduidelijk te zijn of en in hoeverre autonoom proactief kunnen opereren of 
afhankelijk blijven van gemeentelijke (of andere?) opdrachten. Dit zal worden 
nagevraagd. 

- “Inspectie RWO tracht samenwerkingsakkoorden af te sluiten met de gemeentebesturen 
maar dit lukt daar slechts uitzonderlijk in (tot op heden nog maar 1 (Brasschaat).” 

o Cathy Berx vraagt naar een stand van zaken. 
o Krista Van Boeckel verduidelijkt dat deze situatie ongewijzigd is. Intussen is er 

ook een nieuwe versie van het samenwerkingsakkoord. Zij zal dit overmaken aan 
de gouverneur waarna het ter sprake kan komen op de geplande werkbezoeken. 

o Marc Van Cauteren wijst er op dat 4 gemeentes alternatieve 
samenwerkingsakkoorden hebben gesloten (ambtenaren bevoegd voor toezicht 
– politie). Hij wijst er ook op dat gemeentes soms niet kiezen voor de SO 
inspectie RO (of kiezen voor alternatieve SO) vanwege een verschil in visie. De 
samenwerkingsovereenkomsten zullen aan bod komen op een volgende zitting 
van het Overlegplatform Handhaving. Sigrid Raedschelders wijst op de de-
klassering van klasse-I naar klasse-II die een planmatige aanpak nog veel groter 
maakt. Samenwerkingsovereenkomsten kunnen daar een belangrijk onderdeel 
van zijn. 
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- “Probleem is dat de focus bij VLM gestuurd wordt door de Nitraatrichtlijn (noorden van de 
provincie Antwerpen) terwijl VMM eerder een focus wil zien op de speerpuntgebieden 
aangeduid in het raam van de Kaderrichtlijn Water (hoofdzakelijk Netebekken). Een 
proactieve aanpak in de speerpuntgebieden ligt daarom moeilijk.” 

o Cathy Berx vraagt naar een stand van zaken. 
o Marc Florus verduidelijkt dat tussen VLM en VMM ter zake intussen bilaterale 

afspraken zijn gemaakt. 
o Didier Soens vindt het goed dat er afspraken zijn gemaakt maar betreurt niet 

betrokken te zijn geweest. Nochtans is de provinciale waterbeheerder een 
relevante speler in dit geval. VMM en VLM zullen het provinciebestuur in de 
toekomst betrekken. 

- “Marc Florus vraagt naar de mogelijkheden om overtredingen tegen het pesticidedecreet 
via GAS aan te pakken. Sigrid Raedschelders stelt zich de vraag of een overtreding tegen 
het pesticidedecreet kan beschouwd worden als een ‘kleine vorm van openbare hinder’.” 

o Cathy Berx vraagt naar een stand van zaken. 
o Sigrid Raedschelders antwoordt dat deze problematiek momenteel behandeld 

wordt door zowel een werkgroep van VVSG als de Vlaamse Hoge 
Handhavingsraad voor Ruimte & Milieu (VHRM). Resultaten zijn nog niet 
gekend. 

- “Krista Van Boeckel vraagt waarom het provinciebestuur, hoewel ze daar de bevoegdheid 
toe hebben, niet heeft ingezet op provinciale toezichthouders ruimtelijke ordening. Zo 
vraagt het provinciebestuur aan de Vlaamse overheid om toezicht uit te oefenen in functie 
van het eigen beleid rond weekendverblijven. Cathy Berx zal deze vraag aan de deputatie 
stellen.” 

o De provinciebesturen hebben op niveau VVP en met de bevoegde minister 
afgesproken dat zij ter zake niet handhavend optreden. 

 
 
1. Toelichting zaakverdelingsreglement 
 
Marc Van Cauteren geeft toelichting bij het Zaakverdelingsreglement van de Sectie Bijzondere 
Leefmilieuwetgeving (Openbaar Ministerie Antwerpen). Zie PPT als bijlage en zie als bijlage het 
KB van 16/02/2016 en de omzendbrief nr. 3/2016 – ARR van het Parket van de procureur des 
Konings Antwerpen. 
 
De nieuwe werkwijze gaat in vanaf 1 mei 2016. Marc Van Cauteren roept op om in de mate van 
het mogelijke notitienummers te gebruiken die starten met AN en de codes TU en ME niet meer te 
gebruiken. Alle PV’s worden immers ingeschreven in Antwerpen (AN).  
 
Krista Van Boeckel vraagt waar de visitatiemachtigingen moeten worden aangevraagd. Antwoord: 
bij de politierechter in Antwerpen. NOOT: Na consultatie door Marc Van Cauteren van de 
deken van de Politierechters dient rechtgezet dat g een toepassing is gemaakt van artikel 
186 Ger. W. om voor de Politierechtbank een zaakver delingsreglement op te stellen en het 
KB van 16 februari 2016 (in bijlage) wijzigt enkel de zaakverdeling bij de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen. Bijgevolg blijft de ter ritoriale bevoegdheid van de 
politierechter, om een visitatiemachtiging uit te v oeren in zijn kanton af te leveren, 
behouden. 
 
Marc Van Cauteren zal zorgen voor een gebundelde verspreiding van alle relevante 
omzendbrieven aan alle relevante actoren. Els Roggeman werkt aan verzendlijsten. Marc Van 
Cauteren roept de bestuurlijke handhavers op om afspraken te maken over permanentie en 
bereikbaarheid.  
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2. Organisatie overleg handhaving; 
 
Els Roggeman geeft toelichting bij de organisatie van het handhavingsoverleg in het verleden en 
doet – gelet op de nieuwe context - een nieuw voorstel. Bedoeling is om – voor wat betreft het 
grondgebied van de provincie Antwerpen – te werken met drie overlegniveaus (zie ook PPT als 
bijlage): 

- lokaal (focus op gemeentelijke milieu-, stedenbouwkundige en andere handhavende 
ambtenaren en intergemeentelijke verbanden ifv handhaving, organisatie in eerste 
instantie arrondissementeel, trekker / organisator: PIH Cel handhaving); 

- provinciaal (focus op Vlaamse en provinciale handhavers en parket, trekker / organisator: 
gouverneur); 

- politioneel (lokale politie, wegpolitie, scheepvaart- en spoorwegpolitie, trekker / 
organisator: PIH Cel handhaving); 

- (bepaalde werkgroepen zoals de werkgroep haven blijven bestaan). 
 
Bespreking: 

- Cathy Berx vraagt waarom op lokaal niveau de keuze is gemaakt voor een 
arrondissementele indeling ipv bijvoorbeeld een verdeling stedelijk – landelijk. Els 
Roggeman antwoordt dat iedere indeling zijn voor- en nadelen heeft. Voorgestelde 
organisatiestructuur is een eerste aanzet die gaandeweg kan wijzigen adhv ervaringen en 
nieuwe inzichten. 

- Cathy Berx engageert zich om ca. 2 keer per jaar het overleg op provinciaal niveau te 
organiseren. De betrokkenheid van federale handhavers is aangewezen (FAVV, federale 
gezondheidsinspecteur). Ook een aantal Vlaamse handhavers ontbreken momenteel nog 
(Dierenwelzijn). Actiepunt:  Els en Bram maken een voorstel van samenstelling. 

- Momenteel wordt er voor geopteerd om (een delegatie van) de lokale handhavers niet 
effectief te betrekken bij het overleg op provinciaal niveau. Dit neemt niet weg dat de 
wisselwerking en kruisbestuiving tussen de verschillende overlegfora (incl. overleg op 
Vlaams niveau) cruciaal zal zijn. 

 
 
 
3. Informatie-uitwisseling handhavende administrati es; 
 
Inleiding: uit het verslag Overlegplatform Handhaving dd. 20/05/2015: 

- “Maarten Van Knippenberg wijst aanvullend op een totaal gebrek aan een georganiseerde 
/ geautomatiseerde informatie-uitwisseling, dit zelfs binnen de beleidsdomeinen zelf. Zo 
zouden er voorbeelden bestaan van vaststellingen van illegale ontbossing die door 
collega’s vergund (geregulariseerd) worden niettegenstaande een vaststelling van illegale 
ontbossing is gedaan of  bestuurlijke maatregelen zijn opgelegd. Overtreders maken maw 
handig gebruik van het gebrek aan informatiedeling. Maarten Van Knippenberg suggereert 
daarom om via relatief eenvoudige GIS-data aan informatiedeling te doen. De vergadering 
beschouwt dit idee als kansrijk en bruikbaar. In het bijzonder voor het zichtbaar maken van 
(beleidsdomeinoverschrijdende) veelplegers kan een dergelijk systeem nuttig zijn. De 
diverse handhavers zullen trachten een dergelijk systeem uit te werken.” 

 
Maarten Van Knippenberg geeft toelichting bij een intern geoloket waarmee handhavingsdossiers 
(gerechtelijke en bestuurlijke) geografisch worden gesitueerd. Dit systeem werd ontwikkeld om 
binnen ANB info over overtredingen te delen. Het is de ambitie om deze info te delen en te 
koppelen aan gelijkaardige info van andere handhavers, dit met respect voor privacy- en andere 
regels. 
 
Bespreking: 

- Niet alle aanwezige handhavers beschikken (momenteel) over (digitale) databanken die 
het gegeven ‘overtreding gekend: ja/nee’ kunnen koppelen aan een kadastraal nummer (of 
hebben daar geen duidelijk zicht op de beschikbaarheid). Actiepunt:  er wordt afgesproken 
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dat iedere handhaver intern nagaat of a) dergelijke info (intern) beschikbaar is en b) deze 
(gelimiteerd) gedeeld mag worden. 

- Marc Van Cauteren noemt de aanpak van ANB en de ambitie om dergelijke info te delen 
baanbrekend; 

- Linda Van Geystelen merkt op dat de verdere uitwerking van de beoogde informatiedeling 
niet los kan worden gezien van afspraken op Vlaams niveau. Sigrid Raedschelders wijst 
ter zake op een initiatief van de VHRM: in 2016 wordt een studie gelanceerd inzake 
informatie-uitwisseling tussen handhavende actoren, resultaten worden eind 2017 
verwacht. Volgens Sigrid kan het initiatief in Antwerpen perfect samenlopen met het 
initiatief van de VHRM en is het waardevol om samen te werken. 

- Het ontbreekt momenteel aan een duidelijke trekker. Krista Van Boeckel pleit voor de 
oprichting van een specifieke werkgroep. Actiepunt:  handhavers bezorgen Bram een 
contactpersoon voor een werkgroep rond informatiedeling. 

 
Jean-Claude Gunst geeft toelichting bij het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK). De vraag 
is of en hoe het AIK een rol kan spelen bij de beoogde informatiedeling.  
 
Bespreking: 

- de databanken AIK zijn (louter) politioneel en bevatten dus geen bestuurlijke info. Het 
betreft ook enkel de ‘zwaardere’ misdrijven. Info mbt inbreuken ruimtelijke ordening, bijv. 
ontbreken; 

- privacy is een belangrijk aandachtspunt; 
- gegevens opladen naar AIK is geen probleem. Gegevens delen vanuit AIK daarentegen is 

niet of minder evident, o.a. gelet op art. 44 van de wet op het politieambt: info kan pas 
worden gedeeld zodra daarin uitdrukkelijk wordt voorzien door een KB. Momenteel is dit 
nog niet geregeld voor de specifieke datadeling waarover deze vergadering handelt.; 

- technische aandachtspunt mocht werk worden gemaakt  van een structurele koppeling van 
milieugerelateerde info: wie beheert, wie stuurt aan, …?; 

-  Moet werk worden gemaakt van een structurele koppeling of volstaat  een ad-hoc-
aanpak?. Els Roggeman verwijst hiervoor naar een project in Klein-Brabant, waar een zeer 
succesvolle actie inzake afvalfraude werd opgezet  door AIK in samenwerking met 
verschillende actoren. Een structurele benadering kan allicht niet worden gerealiseerd op 
korte termijn gelet op een aantal functionele / juridische / technische hinderpalen. 

- Sigrid Raedschelders pleit voor een Vlaamse oproep aan de federale overheid. Marc Van 
Cauteren vraagt of het feit dat milieu een prioritaire actie is in het Nationale Veilheidsplan 
geen goede hefboom kan zijn om binnen AIK meer werk te maken van (de bundeling van) 
milieugerelateerde info. Actiepunt:  Jean-Claude Gunst stelt voor om het diensthoofd AIK 
te betrekken bij de werkgroep informatiedeling en hij zal ter zake een nota opmaken met 
het oog op de  bespreking ervan op een volgende conferentie van gouverneurs.  
 

 
4. Varia 
 
4.1  Opleidingen handhaving 
 
Els Roggeman geeft toelichting bij de verschillende opleidingsmogelijkheden. Ze stelt vast dat er 
veel interne opleidingen worden gegeven die waarschijnlijk ook nuttig zijn voor andere, externe 
handhavers. Dergelijke opleidingen openstellen voor externen zou een meerwaarde kunnen 
betekenen. De vraag naar opleiding leeft immers ook bij diverse bovenlokale ambtenaren. Zo 
nodig kunnen nieuwe opleidingen ontwikkeld en aangeboden worden. Actiepunt:  alle partners 
bezorgen een overzicht van intern beschikbare opleidingen mbt handhaving en gaan na in 
hoeverre deze kunnen worden opengesteld voor externen.  Alle partners sommen hun 
opleidingsnoden op. 
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4.2  Werkbezoeken gouverneur 
 
Cathy Berx herhaalt haar oproep om indien gewenst agendapunten aan te reiken voorde 
werkbezoeken van gouverneur en deputatie aan de gemeentebesturen. Dit geldt uiteraard ook 
voor handhavingsgerelateerde zaken. Volgende werkbezoeken zijn gepland: 

- 13 mei 2016:           Niel 
- 20 mei 2016:           Westerlo 
- 10 juni 2016:           Laakdal 
- 17 juni 2016:           Sint-Amands 
- 24 juni 2016:           Merksplas 
- 1 juli 2016:              Herselt 
- 16 sept 2016:         Brasschaat 
- 23 sept 2016:         Puurs 
- 30 sept 2016          Lier 
- 21 okt 2016:           Beerse 
- 28 okt 2016:           Berlaar 
- 18 nov 2016:          Kalmthout 
- 3 februari 2017       Dessel 

 
4.3  Divers 
 

- Marc Candries vraagt naar een overzicht van gemeentelijke, handhavende ambtenaren. 
Tegelijk merkt hij op dat bereidwilligheid om op gemeentelijk niveau te handhaven vaak 
eerder laag is. Els Roggeman is bezig met de opmaak van een actueel overzicht van 
handhavende actoren en zal deze info delen.  

- Het jaarverslag coördinatieopdracht gouverneur 2015 is beschikbaar via 
http://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/coordinatie.html.  

 
 
 
 
Info 
 
Els Roggeman  Bram Abrams 
PIH, cel handhaving  wnd. arrondissementscommissaris 
 
0475 33 25 09  03 240 50 23 - 0473 65 77 72 
els.roggeman@provincieantwerpen.be  bram.abrams@provincieantwerpen.be 
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Bijlage 3: verslag Overlegplatform Vlaamse Buitendi ensten dd. 25 oktober 2016 

 

Overlegplatform Handhaving 
 
dinsdag 25 oktober 2016 / 14.00u. 
Anna Bijns-gebouw – zaal Copacabana (4de verdieping) 
 
ontwerpVERSLAG 
 
Aanwezigen:   

- Cathy Berx, gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter; 
- Rik Röttger, gedeputeerde provincie Antwerpen; 
- Marc Van Cauteren, Eerste substituut - procureur des Konings, 

Openbaar Ministerie Antwerpen, Sectie Leefmilieu; 
- Maya Schmit, OVAM; 
- Stijn Bleyen, VLM (Mestbank); 
- Marc Candries, Departement Landbouw en Visserij; 
- Bart Ceyssens, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten; 
- Hans Van der Meersch, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 

en Gezondheidsproducten; 
- Wim Dauwe, Waterwegen & Zeekanaal (W&Z); 
- Milajka Deceuninck, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen, sectorhoofd distributie; 
- Tom Gabriëls, Bekkencoördinator Netebekken, VMM; 
- Eva Gijsegom, OVAM; 
- Miek Hasevoets, NV De Scheepvaart, adjunct van de directeur – 

afdeling Waterwegbeheer; 
- Sigrid Raedschelders, departement LNE, Afdeling Milieuhandhaving, 

Milieuschade en Crisisbeheer; 
- Els Roggeman, PIH, cel handhaving; 
- Didier Soens, dienst Integraal Waterbeleid, provincie Antwerpen; 
- Krista Van Boeckel, Inspectie Ruimtelijke Ordening; 
- Linda Van Geystelen; LNE, Milieu-inspectie; 
- Maarten Van Knippenberg, ANB, natuurinspectie; 
- Miet Van Looy, Celhoofd CITES/Chef de cellule CITES; 
- An Van Mieghem, Federale diensten van de Gouverneur, 

Verbindingsambtenaar voor de politiediensten; 
- Sophie Van Ostaeyen, Federale diensten van de Gouverneur, Attaché 

Preventie; 
- Wim Verbist, Luchthavencommandant Internationale Luchthaven 

Antwerpen; 
- Bram Abrams, wnd. arrondissementscommissaris. 

 
Verontschuldigd:  

- Silke Gijsbrechts, dienst Integraal Waterbeleid, provincie Antwerpen; 
- Roger Corbreun, De Lijn; 
- Marc Florus, VMM; 
- Jean-Claude Gunst, Dirco; 
- Laureen Delellio, Afdeling Milieuvergunningen; 
- Freddy Aerts, MOW;  
- Bart Janssen, nv De Scheepvaart; 
- Sofie De Keersmaeker, ABB – afdeling Antwerpen; 
- Silke Gijsbrechts, dienst Integraal Waterbeleid, provincie Antwerpen; 
- Vanessa Reyniers, FAVV 
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Verslag:    

- Bram Abrams 
 
 
Agenda 
 

1. Verslag Overlegplatform Handhaving dd. 18/04/2016 (zie bijlage) en opvolging 
actiepunten; 

2. Terugkoppeling lokaal overleg handhaving; 
3. Samenwerkingsovereenkomsten (SO) met gemeentebesturen; 
4. Informatiedeling: stavaza; 
5. Aanpak kanaalzone Willebroek; 
6. Gewestelijke milieuopsporingsambtenaren (milieuhandhavingsdecreet); 
7. Milieutoezicht in de Haven van Antwerpen: wie waagt wint; 
8. Bestuurlijke handhaving - bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit; 
9. Vlaamse handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten; 
10. Problematiek illegale ophogingen (valleigebied). 

 
 
Inleiding 
 
Gelet op de aanwezigheid van enkele nieuwe leden, in het bijzonder een aantal federale 
handhavers, geeft gouverneur Cathy Berx toelichting bij het opzet van dit overlegorgaan. De 
aanwezige federale handhavers stellen zich voor. 
 
 
1. Verslag Overlegplatform Handhaving dd. 18/04/201 6 
 
Marc Van Cauteren bezorgde enkele rechtzettingen op het aanvankelijk rondgestuurde verslag. 
Deze rechtzettingen werden eerder al aan de leden van het overleg bezorgd: 
 

“Krista Van Boeckel vraagt waar de visitatiemachtigingen moeten worden aangevraagd. 
Antwoord: bij de politierechter in Antwerpen. NOOT: Na consultatie door Marc Van 
Cauteren van de deken van de Politierechters dient rechtgezet dat geen toepassing is 
gemaakt van artikel 186 Ger. W. om voor de Politierechtbank een 
zaakverdelingsreglement op te stellen. Het KB van 16 februari 2016 (in bijlage) wijzigt 
enkel de zaakverdeling bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. Bijgevolg blijft 
de territoriale bevoegdheid van de politierechter, om een visitatiemachtiging uit te voeren 
in zijn kanton af te leveren, behouden.” 

 
Op vraag van Linda Van Geystelen  wordt het verslag als volgt aangevuld: 
 

o Linda Van Geystelen verwijst naar de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving 
Kempen (IVMK - IOK) en noemt deze aanpak een voorbeeld voor heel Vlaanderen. 
Verschillen tussen gemeentebesturen zouden met deze aanpak moeten verdwijnen. 
Ook in de andere intercommunale werkingsgebieden (IGEMO, IGEAN) wordt gewerkt 
aan gelijkaardige initiatieven. Ter zitting blijkt nog onduidelijk te zijn of en in hoeverre 
autonoom proactief kunnen opereren of afhankelijk blijven van gemeentelijke (of 
andere?) opdrachten. Dit zal worden nagevraagd. Linda Van Geystelen vult aan dat 
IVMK (Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen) wel proactieve controles 
doet. Dit is in 2015 o.m. in beperkte mate gebeurd voor carwash, hondenkennels en 
controle bijzondere voorwaarden milieuvergunningen. 

 
Er zijn geen bijkomende opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
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2. Terugkoppeling lokaal overleg handhaving 
 

Els Roggeman koppelt terug over het overleg op lokaal niveau (HALO). Twee belangrijke 
vaststellingen uit het overleg op lokaal niveau: 

- Er is bij lokale handhavers een grote vraag naar informatie; 
- Lokale handhavers ervaren dat steeds meer en meer (handhavende) taken worden 

doorgeschoven naar het lokale niveau. Er is in dat verband onduidelijkheid over en een 
grote vraag naar ondersteuning vanuit het Vlaamse niveau. 

 
Een aantal Vlaamse handhavers (MI, RO) zijn verbaasd over de vraag naar meer informatie. Er 
zijn immers heel wat informatiemomenten (specifieke studiedagen , atria, …) en andere initiatieven 
(beschikbaar stellen van modeldocumenten, …). De interesse voor specifieke studiedagen over 
handhaving is bovendien niet altijd erg groot. Ook via websites wordt er veel informatie ontsloten.  
 
Vast staat dat de handhavingsinfo versnipperd is maar dat er tussen gemeentebesturen ter zake 
grote verschillen zijn (sommigen zijn goed op de hoogte, anderen minder). Cathy Berx concludeert 
dat blijvende en nog betere communicatie nodig is (er is een nood aan een betere match tussen 
beschikbare informatie en zij die informatie zoeken).  Verderzetten van HALO is dus alleen al 
hiervoor noodzakelijk. 
 
Sigrid Raedschelders laat weten dat van zodra de regelgeving m.b.t. omgevingshandhaving 
helemaal rond is, er een grootschalige infocampagne komt (25 januari 2017 voor provincie 
Antwerpen). Meer info hierover volgt later. 
 
Als bijlage bij dit verslag wordt een lijst van lokale handhavers (levend document) gevoegd. 
 
Krista wijst er op dat handhavingsambtenaren RO (op lokaal niveau) in de toekomst niet meer door 
de gouverneur worden aangeduid maar door het college van burgemeester en schepenen. Er zal 
door de colleges dus een herbenoeming moeten gebeuren. Het is onduidelijk of er al dan niet in 
een overgangsregeling is voorzien en hoe dit gecommuniceerd zal worden aan de lokale besturen. 
Dit wordt verder uitgezocht. 
 
De volgende HALO’s zijn ingepland in december. RO inspectie Vlaanderen zal toelichten wat hun 
prioriteiten zijn, waarvoor lokale ambtenaren bij hen terecht kunnen, … . Hopelijk kunnen op latere 
HALO’s de andere inspectiediensten een gelijkaardig verhaal brengen. 

 
 

3. Samenwerkingsovereenkomsten (SO) met gemeentebes turen 
 
Dit agendapunt vindt zijn oorsprong in het verslag van het overleg dd. 18/04/2016: 

- “Inspectie RWO tracht samenwerkingsakkoorden af te sluiten met de gemeentebesturen maar dit lukt daar 
slechts uitzonderlijk in (tot op heden nog maar 1 (Brasschaat).” 

o Cathy Berx vraagt naar een stand van zaken. 
o Krista Van Boeckel verduidelijkt dat deze situatie ongewijzigd is. Intussen is er ook een nieuwe versie 

van het samenwerkingsakkoord. Zij zal dit overmaken aan de gouverneur waarna het ter sprake kan 
komen op de geplande werkbezoeken. 

o Marc Van Cauteren wijst er op dat 4 gemeentes alternatieve samenwerkingsakkoorden hebben 
gesloten (ambtenaren bevoegd voor toezicht – politie). Hij wijst er ook op dat gemeentes soms niet 
kiezen voor de SO inspectie RO (of kiezen voor alternatieve SO) vanwege een verschil in visie. De 
samenwerkingsovereenkomsten zullen aan bod komen op een volgende zitting van het 
Overlegplatform Handhaving. Sigrid Raedschelders wijst op de de-klassering van klasse-I naar 
klasse-II die een planmatige aanpak nog veel groter maakt. Samenwerkingsovereenkomsten kunnen 
daar een belangrijk onderdeel van zijn. 

 
Ter zitting blijkt dat er waarschijnlijk geen alternatieve samenwerkingsakkoorden zijn. De 
gouverneur zal bij gemeenten blijven pleiten voor samenwerking(sakkoorden) maar het effectief 
afsluiten van akkoorden wordt on-hold gezet tot na de invoering van de omgevingsvergunning.  
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4. Informatiedeling: stavaza 
 
Om op korte termijn tot een praktisch haalbare vorm van infodeling te komen (zie verslag van het 
overleg dd. 18/04/2016) werden, ter voorbereiding van deze zitting, volgende vragen gesteld aan 
de deelnemers: 
 

� beschikt uw administratie over digitale informatie die (eenvoudig) herleid kan worden tot 
een ja/nee-antwoord op de vraag “overtreding gekend”? 

� kan deze informatie desgevallend gekoppeld worden aan een specifieke, relevante locatie 
(via kadastrale nummer(s) en/of adres)? 

� mag deze informatie desgevallend gedeeld worden (via gecontroleerde en gelimiteerde) 
toegang? 

� is uw administratie in de mogelijkheid om dergelijke informatie (gebundeld) te delen met 
externen (bv. via een geoloket dat werkt met gecontroleerde en gelimiteerde toegang)?   

 
Enkel ANB, MI en VMM bezorgden een antwoord (zie bijlage). Aan alle andere wordt gevraagd dit 
alsnog te doen. 
 
Hoewel er een grote vraag is naar gedeelde informatie, blijkt er toch een terughoudendheid voor 
het delen van informatie. De bekommernissen geformuleerd in dit overleg en de bevindingen tot op 
heden zijn door Sigrid Raedschelders toegevoegd aan de lopende VHRM-studie over infodeling. 
De gouverneur roept op om – in afwachting van de resultaten van de VHRM-studie – alsnog verder 
werk te maken van een geanonimiseerde infodeling. 
 
Uit de bespreking blijkt ook dat lokale besturen maar ook parket niet op de hoogte (kunnen) zijn 
van alle stappen die Vlaamse handhavers richting overtreders zetten (bv. aanmaningen). De 
aantallen van sommige handelingen (bv. ca. 10 000 aanmaningen per jaar voor wat betreft milieu-
inspectie in heel Vlaanderen) maken dat actieve infodeling op het eerste zicht niet haalbaar is. 
Decretaal is dit ook niet verplicht. Maar op z’n minste passieve infodeling (bv raadpleegbare info of 
info na gemotiveerde vraagstelling) is waarschijnlijk wel haalbaar en zeer gewenst door de andere 
handhavende partners.  
 
 
5. Aanpak kanaalzone Willebroek 
 
Gedeputeerde Rik Röttger geeft toelichting bij de nota over handhaving langsheen de Rupel (zie 
bijlage). Zijn vraag is vooral hoe hier in betreffende gebied gebiedsgericht de (handhavende) 
krachten kunnen worden gebundeld om zo de handhavende efficiëntie te verhogen. Een goede 
handhaving in het gebied is immers cruciaal voor de cohabitatie van bedrijvigheid en bewoning. 
 
Volgens Linda Van Geystelen vinden de problemen in het gebied hun oorsprong in de (recente) 
bouw van bijkomende appartementsgebouwen aan de overzijde van de bedrijvigheid (Niel). Op 
handhavend vlak stelt er zich volgens haar geen probleem aangezien zowel de 
gemeentebesturen, politie als Milieu-inspectie doen wat ze moeten doen. Bovendien zijn er 
volgens haar relatief weinig klachten in het gebied. Linda Van Geystelen stelt dat de Milieu-
inspectie niet in de mogelijkheid is om een gebiedsgerichte focus te leggen. Prioriteiten worden 
generiek, voor het gehele Vlaamse grondgebied gekozen.  
 
Niettegenstaande pleit de gouverneur voor meer samenwerking om tegemoet te komen aan de 
begrijpelijke vraag van de gedeputeerde. Ook hier rijst de vraag naar infodeling: wat gebeurt er 
met een klacht die door de gemeente wordt doorgegeven? De mogelijke meerwaarde van 
interlokale samenwerkingsverbanden ((cfr. IVMK (IOK)) onder IGEMO en/of IVAREM) kan verkend 
worden (al kunnen zij geen extra bevoegdheden krijgen tov wat de lokale toezichthouder kan).  De 
gouverneur wil alle handhavende partners samenbrengen om tot duidelijke werk- en 
communicatieafspraken te komen.  
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6. Gewestelijke milieuopsporingsambtenaren (milieuh andhavingsdecreet) 
 
Artikel 16.5.5. van het Milieuhandhavingsdecreet bepaalt dat de Vlaamse regering voor het 
beleidsdomein LNE aan de personeelsleden de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie 
(OGP) kan toekennen. Dit blijft achterwege voor de Afdeling Milieu-inspectie, in tegenstelling tot 
bv. RO, ANB en Wooninspectie. Nochtans heeft dit het voordeel dat de betrokken diensten als 
OGP verhoren kunnen afnemen en opsporingen verrichten die meer inhouden dan louter toezicht, 
vooral gelet op de techniciteit van de materie. Zo vermijdt men dat bij een verhoor de lokale politie 
dient vergezeld te worden door een toezichthouder als expert. Bovendien wordt het verschil in 
statuut precair in het licht van de komende omgevingsvergunningshandhaving die tegelijk handelt 
over bouw- en milieuaspecten. 
Linda Van Geystelen en Sigrid Raedschelders laten weten dat deze vraag gekend is, maar 
aangekaart moet worden op het Vlaamse niveau.  
 
 
7. Milieutoezicht in de Haven van Antwerpen: wie wa agt wint 
 
Marc Van Cauteren is bezig met zich een beeld te vormen van wie in het Antwerpse havengebied 
bezig is met welke handhaving. Naast de algemene vaststelling dat de haven van Antwerpen een 
wereldhaven is met heel wat ingedeelde activiteiten, dat handhaving in de haven erg miniem, 
fragmentair en versnipperd is (19 gewestelijke PV’s op 2 jaar tijd), blijken de gemeentelijke 
handhavers (milieuambtenaren) niet structureel met de haven bezig te zijn, dit omwille van de 
beperkte capaciteit en een gebrek aan afstemming met de Vlaamse Milieu-inspectie. Linda Van 
Geystelen betwist dit laatste. Volgens haar is er geen wil om gemeentelijk te handhaven in de 
haven.  
 
Er is nood aan meer samenwerking, coördinatie en afstemming in het havengebied. Marc Van 
Cauteren wil deze problematiek aanpakken en zal nagaan of bv. de werkgroep ‘Afvalfraude in de 
Haven’ geschikt is om dit aan te kaarten (en dus breder te gaan dan enkel afvalfraude en 
nevencomponenten). 
 
 
8. Bestuurlijke handhaving - bestuurlijke aanpak va n de georganiseerde criminaliteit 
 
De gouverneur en An Van Mieghem geven toelichting bij de nota ‘Bestuurlijke handhaving van 
georganiseerde criminaliteit’ (zie bijlage) en verwijzen naar de leidraad bestuurlijke handhaving 
(Prof. Dr. B. De Ruyver, zie bijlage). De gouverneur vraagt de handhavende instanties aan tafel 
om dit in het achterhoofd te houden en na te gaan hoe men versterkend kan werken. (Zie ook: 
https://www.besafe.be/criminaliteitspreventie/bestuurlijke-aanpak.)  
 
Uit de bespreking blijkt dat infodeling ook hier cruciaal is. De gouverneur vraagt in hoeverre 
handhavers systematisch informatie delen met lokale besturen. Zowel de luchthaven van Deurne 
(doen heel wat vaststellingen, o.a. in het raam van mensensmokkel) als een aantal federale 
handhavers geven aan dat de informatiedeling met lokale besturen beter kan en nemen dit mee 
als aandachtspunt naar de eigen werking.  
 
Sigrid Raedschelders maakt melding van de oprichting van een stuurgroep coördinatie bestuurlijke 
handhaving onder leiding van Hubert Bloemen. Hij heeft een overkoepelende blik ter zake. 
 
Marc Van Cauteren wijst er in de marge op dat milieuhandhaving een prioriteit is geworden in het 
nationale veiligheidsplan. Hij vermoedt en hoopt dat dit zal doorwerken op het Vlaamse niveau en 
dat dit zal leiden tot meer inbreng van het Vlaamse gewest ter zake.  
 
  
9. Vlaamse handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorte n; 
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Eva Gijsegom geeft toelichting bij het initiatief van minister Schauvliege om in het raam van de 
aanpak van zwerfvuil in de 3de week van september 2017 een handhavingsweek te organiseren 
(zie brief minister Schauvliege als bijlage). Er is een (relatief groot) budget beschikbaar voor de 
handhavingsweek. Het maken van concrete afspraken over samenwerking volgt later maar Eva en 
de gouverneur roepen nu reeds op om hieraan mee te werken. Aan de handhavende 
administraties wordt gevraagd om in de betreffende week handhavers ter beschikking te stellen om 
mee te doen.  
 
  
10. Problematiek illegale ophogingen (valleigebied) ; 
 
Er blijven veel meldingen komen van illegale ophogingen in valleigebied. Dienst Integraal 
Waterbeleid illustreert de problematiek aan de hand van een nota (zie bijlage) en Tom Gabriëls 
geeft toelichting bij een PPT over de problematiek (zie bijlage). De gouverneur roept op tot een 
gecoördineerde geïntensifieerde aanpak en meer toezicht. Ze zal deze oproep ook herhalen bij de 
lokale besturen.  
 
Marc Van Cauteren stelt dat deze problematiek prioritair is voor het parket en vraagt een overzicht 
van probleemdossiers ter zake. De waterbeheerders zullen een lijst opmaken van 
probleemdossiers. Ook voor inspectie RO zijn dergelijke dossiers prioritair. Ook Krista pleit voor 
een systematische melding bij de inspectie RO.  
 
OVAM wordt bij voorkeur ook betrokken gelet op de grondverzetsreglementering.  
 
Er wordt gevraagd naar meer feedback over wat er gebeurt na de opmaak van een PV. Marc Van 
Cauteren verduidelijkt dat hiervoor een feedbackformulier bij het PV moet worden gevoegd. 
 
 
11. Varia 
 
11.a Werkbezoeken gouverneur en deputatie 
 
Cathy Berx herhaalt haar oproep om indien gewenst agendapunten aan te reiken voorde 
werkbezoeken van gouverneur en deputatie aan de gemeentebesturen. Dit geldt uiteraard ook 
voor handhavingsgerelateerde zaken. Volgende werkbezoeken zijn gepland: 

- 28 oktober 2016: Berlaar 
- 9 december 2016: Ranst 
- 16 december 2016: Westerlo 
- 20 januari 2017: Malle 
- 3 februari 2017: Dessel 
- 10 februari 2017: Kalmthout 
- 10 maart 2017: Mortsel 
- 24 maart 2017: Schelle 
- 21 april 2017: Heist-op-den-Berg 
- 5 mei 2017: Brasschaat 
- 2 juni 2017: Mol 

 
 
Info 
 
Els Roggeman  Bram Abrams 
PIH, cel handhaving  wnd. arrondissementscommissaris 
 
0475 33 25 09  03 240 50 23 - 0473 65 77 72 
els.roggeman@provincieantwerpen.be  bram.abrams@provincieantwerpen.be 
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Bijlage 4: Verslaggeving dienst Jacht 
 
Jachtverloven/- vergunningen: 
 
Voorafgaand aan elk jachtseizoen versturen we vanuit elke provincie een communicatie aan de 
jagers met daarin de modaliteiten voor het aanvragen van een nieuw jachtverlof/-vergunning. In 
2016-2017 werd deze omzendbrief in de provincie Antwerpen enkel nog digitaal verspreid worden 
(via mail, website Cathy Berx). Om de jager op een zo correct mogelijke manier te informeren, 
moeten we ernaar streven om ook onze algemene communicatie met elkaar te delen en op elkaar 
af te stemmen, zodat iedere jager in het Vlaamse Gewest dezelfde communicatie ontvangt. Nu 
verschilt dit van provincie tot provincie. 
 
Vanaf het jachtseizoen 2016-2017 zetten we nog meer in op digitale dienstverlening.  
 
Het aanvragen van een jachtverlof/ -vergunning kan in Antwerpen op twee manieren, nl. online of 
aangetekend met de post. De aanvragen die niet-aangetekend toekwamen hebben we in de 
provincie Antwerpen uitzonderlijk toch nog verwerkt. Deze jagers werden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gebracht in de begeleidende brief waarmee we de jachtverlofkaarten opsturen. Vanaf het 
seizoen 2017-2018 zullen we de niet aangetekende aanvragen niet meer verwerken en met de 
post terug naar afzender versturen. 
 
De stand van zaken per 9 januari 2017: 
1. Totaal aantal jachtverloven voor het seizoen 2016-2017 voor de provincie Antwerpen: 2697 

(waarvan 4 ingetrokken en 20 geweigerd) 
• 1031 aanvragen op papier aangetekend 
• 563 aanvragen op papier niet aangetekend 
• 1103 aanvragen rechtstreeks in het e-loket 

2. Totaal aantal jachtvergunningen voor de provincie Antwerpen: 114 (niet geregistreerd op welke 
manier deze aanvragen toekwamen) 

We moeten op korte termijn evolueren naar aanvragen die enkel nog via het e-loket verlopen.  
Een online betalingssysteem zou hier al een eerste stap kunnen zijn. Het Agentschap voor Natuur 
en Bos is bezig met de ontwikkeling hiervan op korte termijn. 
 
In tweede instantie moeten we streven naar een gemeenschappelijke databank (e-loket) 
jachtverloven/ -vergunningen voor het Vlaams Gewest. Het is dan ook noodzakelijk dat het e-loket 
kan uitbreiden tot een volwaardig dossieropvolgingssysteem, met een koppeling naar het 
Strafregister. Dit zal uiteraard tijd en kosten met zich meebrengen. 
 
De gronden tot weigeringen en intrekkingen van jachtverloven zouden best dezelfde zijn voor het 
ganse Vlaamse Gewest. Nu kan het perfect zijn dat er in Antwerpen een jachtverlof wordt 
geweigerd aan een jager, voor een bepaalde reden, terwijl dit in een andere provincie wel wordt 
uitgereikt. 
 
Opzet is om tot maximale kennisdeling te komen  via een gemeenschappelijk platform (bv website 
DGOUV’s). 
 
Jachtplannen: 
 
De papieren jachtplannen voor de provincie Antwerpen werden alle tijdig goedgekeurd, tegen 1 juli 
2016. 
De stand van zaken per 9 januari 2017: 
1. Totaal aantal ingediende jachtplannen voor het seizoen 2016-2017 voor de provincie 

Antwerpen: 92 
• 44 WBE’s (nazicht  van 73 plannen) 
• 48 onafhankelijke (nazicht van 79 plannen) 
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Er werden aanpassingen (voornamelijk uitkleuringen) aangebracht op zowel WBE plannen als 
onafhankelijke plannen. Twee middelgrote overlappingen werden behandeld (onafhankelijke 
jachtrechthouder met WBE plan). Drie kleinere overlappingen (onafhankelijke jachtrechthouder 
met WBE plan) en één kleine overlapping tussen 2 WBE’s. 
 
Geen afgekeurde jachtplannen. 
 
In oktober 2016 werden de goedgekeurde jachtplannen gedigitaliseerd door de Hubertus 
Vereniging Vlaanderen. 
 
Nog steeds kunnen we gebruik maken van een aantal bijkomende diensten die in de 
overeenkomst tussen de Hubertus Vereniging Vlaanderen en de dienst van de Gouverneurs 
werden opgenomen: 

• Het digitaliseren van de jachtplannen die nog niet in een digitale versie bestaan 
• Het controleren/analyseren van de overlappingen van jachtplannen 
• Het uitkleuren van percelen die niet langer deel uitmaken van een jachtplan 

Al deze informatie is terug te vinden op de server van de Hubertus Vereniging Vlaanderen, 
waartoe de diensten van de gouverneurs toegang hebben gekregen. 
 
Tot op heden worden de plannen in de provincie Antwerpen door de medewerkers nog op papier 
geraadpleegd. Vanaf het jachtseizoen 2017-2018 zullen wij ons trachten in te werken in het 
digitaal beheren/raadplegen van de gedigitaliseerde jachtplannen. 
Wanneer in alle provincies digitale jachtplannen zijn kan in een latere fase ook de overstap 
gemaakt worden naar het digitaal ter beschikking stellen van de goedgekeurde jachtplannen voor 
de jager/burger bijvoorbeeld via www.geopunt.be. 
 


