
Nummer 2 24 februari 2015 21de jaargang

Inhoud

Reglementen en verordeningen van de provincieraad

Nr. 9 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 
24 februari 2014 blz. 52

Nr. 10 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, campings 
en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- gemeente Tielt-Winge' - 
definitieve vaststelling
Besluit van de provincieraad van 24 februari 2015 blz. 54

Nr. 11 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, campings 
en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- stad Aarschot' 
- definitieve vaststelling.
Besluit van de provincieraad van 24 februari 2015 blz. 56

Nr. 12 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, campings 
en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- gemeente Begijnendijk'
- definitieve vaststelling.
Besluit van de provincieraad van 24 februari 2015 blz. 58

Nr. 13 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, campings 
en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- gemeente Rotselaar' – 
definitieve vaststelling.
Besluit van de provincieraad van 24 februari 2015 blz. 60

Nr. 14 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, campings 
en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- gemeente Tremelo' 
– definitieve vaststelling
Besluit van de provincieraad van 24 februari 2015 blz. 63

Bestuursmemoriaal
Provincie Vlaams-Brabant



Nr. 15 Onteigeningsplannen bij de Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 
'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen
-deel 2' in de gemeenten Aarschot, Rotselaar, Tielt-Winge en Tremelo - 
definitieve vaststelling
Besluit van de provincieraad van 24 februari 2015 blz. 65

Nr. 16 ‘Reglement voor de opname van een archeologisch ensemble in het 
Onroerenderfgoeddepot Vlaams-Brabant’ (wijziging ‘Reglement voor de 
opname van een archeologisch archief in het provinciaal archeologisch- en 
nooddepot Vlaams-Brabant te Asse’) en aanpassing van het model 
bewaargevingsovereenkomst.
Besluit van de provincieraad van 24 februari 2015 blz. 67

Nr. 17 Provinciaal reglement cofinanciering Europese streekontwikkelings-
projecten 2014-2020
Besluit van de provincieraad van 24 februari 2015 blz. 73

www.vlaamsbrabant.be/bestuursmemoriaal

Verantwoordelijke uitgever: Marc COLLIER, provinciegriffier, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Bestuursmemoriaal nr. 2 - 24 februari 2015



52

Nr. 9 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Staf – griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 24 februari 2015

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 9 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- 
gemeente Tielt-Winge' - definitieve vaststelling:
goedkeuring.

2 Voorstel nr. 10 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- stad 
Aarschot' - definitieve vaststelling:
goedkeuring.

3 Voorstel nr. 11 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- 
gemeente Begijnendijk' - definitieve vaststelling:
goedkeuring.

4 Voorstel nr. 13 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- 
gemeente Rotselaar' - definitieve vaststelling:
goedkeuring.

5 Voorstel nr. 14 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- 
gemeente Tremelo' - definitieve vaststelling:
goedkeuring.

6 Voorstel nr. 15 Onteigeningsplannen bij de Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 'Weekendverblijven, campings en 
residentiële woonwagenterreinen-deel 2' in de gemeenten 
Aarschot, Rotselaar, Tielt-Winge en Tremelo - definitieve 
vaststelling:
goedkeuring.

7 Voorstel nr. 16 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan BEK Kampenhout-Sas - 
voorlopige vaststelling:
goedkeuring.

8 Voorstel nr. 17 Dienstenopdracht voor het uitvoeren van het groenbeheer en -
onderhoud op de site van het PIVO-opleidingscentrum van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van de 
voorwaarden, wijze van gunnen en het ontwerpbestek:
goedkeuring.
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9 Voorstel nr. 18 ‘Reglement voor de opname van een archeologisch ensemble 
in het Onroerenderfgoeddepot Vlaams-Brabant’ (wijziging 
‘Reglement voor de opname van een archeologisch archief in 
het provinciaal archeologisch- en nooddepot Vlaams-Brabant 
te Asse’) en aanpassing van het model bewaargevings-
overeenkomst:
goedkeuring.

10 Voorstel nr. 19 Provinciaal reglement cofinanciering Europese 
streekontwikkelingsprojecten 2014-2020:
goedkeuring.
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Nr. 10 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- gemeente 
Tielt-Winge' - definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42§1 van het provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.2.9. tot en met 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het addendum inzake de 
actualisatie en de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief 
vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

Overwegende dat de provincie bevoegd is voor het ontwikkelen van een visie op de clusters van 
weekendverblijven;

Overwegende dat, conform het proefproject dat afgerond werd voor de gemeenten Zemst, 
Boortmeerbeek, Kampenhout en Haacht en deel 1 van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen’, er een afweging gebeurde naar 
de ontwikkelingsperspectieven van de door de gemeenten geïnventariseerde clusters;

Overwegende dat er op basis van deze ontwikkelingsperspectieven voor een aantal clusters een 
bestemmingswijziging dient te gebeuren door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat er op provinciaal niveau voorschriften werden ontwikkeld die een eenvormige 
aanpak waarborgen en dat hier enkel in uitzonderlijke situaties wordt van afgeweken;

Overwegende dat de dienst MER een ontheffing voor de planMER-plicht heeft verleend op 8 april 
2014;

Overwegende dat de resultaten van de screenings ook aantonen dat de provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken die de opmaak van een plan-MER 
noodzakelijk maken;

Overwegende dat het deelplan ‘Kaaskorf’ aansluit bij de speciale beschermingszone ‘Valleien van de 
Winge en de Motte met valleihellingen’ en dat hiervoor een voortoets passende beoordeling werd 
opgemaakt en dat deze aantoont dat de opmaak van een passende beoordeling niet noodzakelijk is 
op voorwaarde dat de beschreven maatregelen dwingend worden vastgelegd in het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan of in het eraan gekoppelde draaiboek.

Overwegende dat op 4 april 2014 het Agentschap voor Natuur en Bos een ongunstig advies gegeven 
heeft omdat de afvalwaterproblematiek voor deze cluster groot is en een zware hypotheek legt op de 
omliggende speciale beschermingszones en de opname van de nodige maatregelen binnen het 
draaiboek onvoldoende bleek; 

Overwegende dat er daarom bijkomende voorschriften ingeschreven werden waarbij het oplossen van 
de waterproblematiek gekoppeld wordt aan de vergunningsverlening;
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Overwegende dat op deze wijze tegemoet gekomen werd aan de opmerking van het Agentschap 
Natuur en Bos en een bijkomende passende beoordeling niet noodzakelijk is;

Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een algemene toelichtingsnota 
en een toelichtingsnota per deelplan met een bespreking van de bestaande toestand, de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling aan de hand van principes en concepten, de verordenende voorschriften, en 
de grafische plannen;

Gelet op de plenaire vergadering van 24 maart 2014;

Overwegende dat de provincieraad op 20 mei 2014 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 20 juni tot en met 19 augustus 
2014 en dat tijdens deze periode de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 38 bezwaren en 
adviezen heeft ontvangen;

Overwegende dat de Vlaamse regering op 19 augustus 2014 een voorwaardelijk gunstig advies 
uitbracht;

Overwegende dat de provinciale commissie om een termijnverlenging van 30 dagen verzocht voor de 
bundeling en bespreking van de adviezen en bezwaren van het openbaar onderzoek van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Tielt-Winge’ op 21 augustus 2014 en dat de deputatie 
instemde met dit verzoek op 4 september 2014;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening in vergaderingen van 29 
september, 27 oktober en 24 november 2014 alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelde en 
coördineerde en een gemotiveerd advies uitbracht;

Overwegende dat de deputatie op 18 december 2014 kennis heeft genomen van het advies van de 
provinciale commissie en zich hierbij aansluit;

Gelet op het aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge het advies van de provinciale commissie 
ruimtelijke ordening; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Tielt-Winge, bestaande uit het deelplan ‘Kaaskorf’, wordt 
definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – fase 2– gemeente Tielt-Winge’ wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de 
Vlaamse regering.

Leuven, 24 februari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter



56

Nr. 11 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen – deel 2 – stad 
Aarschot’ – definitieve vaststelling.
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42§1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.2.9. tot en met 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het addendum inzake de 
actualisatie en de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief 
vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

Overwegende dat de provincie bevoegd is voor het ontwikkelen van een visie op de clusters van 
weekendverblijven;

Overwegende dat, conform het proefproject dat afgerond werd voor de gemeenten Zemst, 
Boortmeerbeek, Kampenhout en Haacht en deel 1 van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen’, er een afweging gebeurde naar 
de ontwikkelingsperspectieven van de door de gemeenten geïnventariseerde clusters;

Overwegende dat er op basis van deze ontwikkelingsperspectieven voor een aantal clusters een 
bestemmingswijziging dient te gebeuren door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat er op provinciaal niveau voorschriften werden ontwikkeld die een eenvormige 
aanpak waarborgen en dat hier enkel in uitzonderlijke situaties wordt van afgeweken;

Overwegende dat de stad Aarschot op 24 februari 2014 conform artikel 2.2.1.§2 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening beslist heeft tot de delegatie van bevoegdheden voor de realisatie van 
residentiële woonwagenterreinen voor de zone ‘Boonzakstraat’;

Overwegende dat de dienst MER een ontheffing voor de planMER-plicht heeft verleend op 8 april 
2014;

Overwegende dat de resultaten van de screenings ook aantonen dat de provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken die de opmaak van een plan-MER 
noodzakelijk maken;

Overwegende dat het deelplan ‘Boonzakstraat’ aansluit bij de speciale beschermingszone 
‘Demervallei’ en dat hiervoor een voortoets passende beoordeling werd opgemaakt en dat deze 
aantoont dat de opmaak van een passende beoordeling niet noodzakelijk is op voorwaarde dat de 
beschreven maatregelen dwingend worden vastgelegd in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of 
in het eraan gekoppelde draaiboek;

Overwegende dat op 4 april 2014 deze voortoets door het agentschap Natuur en Bos werd 
goedgekeurd;
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Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een algemene toelichtingsnota 
en een toelichtingsnota per deelplan met een bespreking van de bestaande toestand, de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling aan de hand van principes en concepten, de verordenende voorschriften, en 
de grafische plannen;

Gelet op de plenaire vergadering van 24 maart 2014;

Overwegende dat de provincieraad op 20 mei 2014 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 20 juni tot en met 19 augustus 
2014 en dat tijdens deze periode de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 59 bezwaren en 
adviezen heeft ontvangen;

Overwegende dat de Vlaamse regering op 19 augustus 2014 een voorwaardelijk gunstig advies 
uitbracht;

Overwegende dat de provinciale commissie om een termijnverlenging van 30 dagen verzocht voor de 
bundeling en bespreking van de adviezen en bezwaren van het openbaar onderzoek van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – deel 2 – stad Aarschot’ op 21 augustus 2014 en dat de deputatie instemde met 
dit verzoek op 4 september 2014;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening in vergaderingen van 29 
september, 27 oktober en 24 november 2014 alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelde en 
coördineerde en een gemotiveerd advies uitbracht;

Overwegende dat de deputatie op 18 december 2014 kennis heeft genomen van het advies van de 
provinciale commissie en zich hierbij aansluit;

Gelet op het aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge het advies van de provinciale commissie 
ruimtelijke ordening; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – deel 2 – stad Aarschot’, bestaande uit deelplannen ‘Diestsesteenweg’, 
‘Gijmelbergwijk’, ‘Boonzakstraat’, ‘Oudenbos’ en ‘Jennekensstraat’, wordt definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – fase 2– stad Aarschot’ wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse 
regering.

Leuven, 24 februari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 12 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- gemeente 
Begijnendijk' - definitieve vaststelling.
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42§1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.2.9. tot en met 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het addendum inzake de 
actualisatie en de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief 
vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

Overwegende dat de provincie bevoegd is voor het ontwikkelen van een visie op de clusters van 
weekendverblijven;

Overwegende dat, conform het proefproject dat afgerond werd voor de gemeenten Zemst, 
Boortmeerbeek, Kampenhout en Haacht en deel 1 van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen’, er een afweging gebeurde naar 
de ontwikkelingsperspectieven van de door de gemeenten geïnventariseerde clusters;

Overwegende dat er op basis van deze ontwikkelingsperspectieven voor een aantal clusters een 
bestemmingswijziging dient te gebeuren door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat er op provinciaal niveau voorschriften werden ontwikkeld die een eenvormige 
aanpak waarborgen en dat hier enkel in uitzonderlijke situaties wordt van afgeweken;

Overwegende dat de dienst MER een ontheffing voor de planMER-plicht heeft verleend op 8 april 
2014;

Overwegende dat de resultaten van de screenings ook aantonen dat de provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken die de opmaak van een plan-MER 
noodzakelijk maken;

Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een algemene toelichtingsnota 
en een toelichtingsnota per deelplan met een bespreking van de bestaande toestand, de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling aan de hand van principes en concepten, de verordenende voorschriften, en 
de grafische plannen;

Gelet op de plenaire vergadering van 24 maart 2014;

Overwegende dat de provincieraad op 20 mei 2014 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 20 juni tot en met 19 augustus 
2014 en dat tijdens deze periode de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 47 bezwaren en 
adviezen heeft ontvangen;
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Overwegende dat de Vlaamse regering op 19 augustus 2014 een voorwaardelijk gunstig advies 
uitbracht;

Overwegende dat de provinciale commissie om een termijnverlenging van 30 dagen verzocht voor de 
bundeling en bespreking van de adviezen en bezwaren van het openbaar onderzoek van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Begijnendijk’ op 21 augustus 2014 en dat de deputatie 
instemde met dit verzoek op 4 september 2014;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening in vergaderingen van 29 
september, 27 oktober en 24 november 2014 alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelde en 
coördineerde en een gemotiveerd advies uitbracht;

Overwegende dat de deputatie op 18 december 2014 kennis heeft genomen van het advies van de 
provinciale commissie; 

Overwegende dat de deputatie in haar beslissing afwijkt van het advies van de provinciale commissie 
voor ruimtelijke ordening en voorstelt om de procedure voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Begijnendijk, 
bestaande uit deelplannen ‘De Meren’ en ‘Seypstraat’ stop te zetten. De afwijking wordt gemotiveerd 
vanuit het advies van de gemeenteraad van Begijnendijk van 14 augustus 2014. Hieruit blijkt dat de 
gemeente niet instemt met het woonproject in de Seypstraat. Omdat er voor dit project geen draagvlak 
is binnen het gemeentebestuur en de uitvoerbaarheid van dit deelplan hierdoor niet langer 
gegarandeerd is, stelt de deputatie voor de procedure voor dit deelplan stop te zetten.  Het deelplan 
‘Seypstraat’ wordt onderbouwd vanuit de herlokalisatiebehoefte van deelplan ‘De Meren’. Omwille van 
deze koppeling, kan er geen oplossing geboden worden voor de permanente bewoning in deze 
cluster. Om deze reden wordt voorgesteld om ook de procedure voor dit deelplan stop te zetten; 

Overwegende dat de deputatie aangeeft dat de problematiek van de weekendverblijven op 
gemeentelijk niveau verder aangepakt moet worden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
De procedure voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en 
residentiële woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Begijnendijk, bestaande uit deelplannen ‘De 
Meren’ en ‘Seypstraat’, wordt stopgezet.

Art. 2
De taakstelling voor het oplossen van de problematiek van de weekendverblijven te delegeren aan de 
gemeente Begijnendijk.

Leuven, 24 februari 2014

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 13 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekend-
verblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- 
gemeente Rotselaar' - definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42§1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.2.9. tot en met 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het addendum inzake de 
actualisatie en de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief 
vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

Overwegende dat de provincie bevoegd is voor het ontwikkelen van een visie op de clusters van 
weekendverblijven;

Overwegende dat conform het proefproject dat afgerond werd voor de gemeenten Zemst, 
Boortmeerbeek, Kampenhout en Haacht en deel 1 van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen’, er een afweging gebeurde naar 
de ontwikkelingsperspectieven van de door de gemeenten geïnventariseerde clusters;

Overwegende dat er op basis van deze ontwikkelingsperspectieven voor een aantal clusters een 
bestemmingswijziging dient te gebeuren door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat er op provinciaal niveau voorschriften werden ontwikkeld die een eenvormige 
aanpak waarborgen en dat hier enkel in uitzonderlijke situaties wordt van afgeweken;

Overwegende dat de gemeente Rotselaar op 24 maart 2014 conform artikel 2.2.1.§2 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening beslist heeft tot de delegatie van bevoegdheden voor de realisatie van 
residentiële woonwagenterreinen voor de zone ‘Hinderenberg’;

Overwegende dat de dienst MER een ontheffing voor de planMER-plicht heeft verleend op 8 april 
2014;

Overwegende dat de resultaten van de screenings ook aantonen dat de provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken die de opmaak van een plan-MER 
noodzakelijk maken;

Overwegende dat het deelplan ‘Kwikstaartweg’ aansluit bij de speciale beschermingszone 
‘Demervallei’ en dat hiervoor een voortoets passende beoordeling werd opgemaakt en dat deze 
aantoont dat de opmaak van een passende beoordeling niet noodzakelijk is op voorwaarde dat de 
beschreven maatregelen dwingend worden vastgelegd in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of 
in het eraan gekoppelde draaiboek;

Overwegende dat op 26 februari 2014 deze voortoets door het agentschap Natuur en Bos werd 
goedgekeurd;
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Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een algemene toelichtingsnota 
en een toelichtingsnota per deelplan met een bespreking van de bestaande toestand, de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling aan de hand van principes en concepten, de verordenende voorschriften, en 
de grafische plannen;

Gelet op de plenaire vergadering van 24 maart 2014;

Overwegende dat de provincieraad op 20 mei 2014 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 20 juni tot en met 19 augustus 
2014 en dat tijdens deze periode de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 61 bezwaren en 
adviezen heeft ontvangen;

Overwegende dat de Vlaamse regering op 19 augustus 2014 een voorwaardelijk gunstig advies 
uitbracht;

Overwegende dat de provinciale commissie om een termijnverlenging van 30 dagen verzocht voor de 
bundeling en bespreking van de adviezen en bezwaren van het openbaar onderzoek van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Rotselaar’ op 21 augustus 2014 en dat de deputatie 
instemde met dit verzoek op 4 september 2014;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening in vergaderingen van 29 
september, 27 oktober en 24 november 2014 alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelde en 
coördineerde en een gemotiveerd advies uitbracht;

Overwegende dat de deputatie op 18 december 2014 kennis heeft genomen van het advies van de 
provinciale commissie;

Overwegende dat de deputatie op basis van de behandeling van de bezwaren en adviezen voorstelt 
om de plancontour van het deelplan Vondelweg niet te wijzigen. De motivatie steunt enerzijds op de 
onderbouwing van de afbakening zoals opgenomen in het toelichtend deel. Anderzijds wordt er 
aangegeven dat het een opname betreft van een bestaande toestand waardoor er geen bijkomende 
milieueffecten zijn. Een plan-MER vergelijkt de bestaande toestand met de mogelijk toekomstige  
toestand . Deze is in deze dezelfde. De opname van het perceel kan dus geen aanleiding zijn om een 
heroverweging van de ontheffingsbeslissing inzake de opmaak van een MER te kunnen 
heroverwegen;

Overwegende dat de deputatie op basis van de behandeling van het advies van de gemeenteraad van 
30 juni 2014 voor het deelplan Hinderenberg voorstelt om de bestemming van de zone voor 
kleinschalig wonen in verplaatsbare constructies te wijzigen naar zone voor kleinschalig wonen en 
verblijven. Deze wijziging wordt gemotiveerd vanuit het huidig gebruik van de percelen waardoor een 
herbestemming naar een zone voor verplaatsbare constructies niet aangewezen is; 

Overwegende dat  binnen het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant het voorzien van de nodige 
residentiële woonwagenterreinen opgenomen is als een gemeentelijke taakstelling en er binnen dit 
planproces geen geëigende oplossing kan geboden worden voor de herlokalisatie van het residentieel 
woonwagenterrein langs de Provinciebaan, dient de gemeente deze taakstelling op te nemen en een 
geschikte locatie hiervoor aan te duiden;   

Overwegende dat de deputatie zich voor de overige delen aansluit bij het advies van de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening;

Gelet op het aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge het advies van de provinciale commissie 
ruimtelijke ordening en het besluit van de deputatie;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Rotselaar, bestaande uit de deelplannen ‘Vondelweg’, 
‘Guldentop’, ‘Hinderenberg’, ‘Leybos’, ‘Kwikstaartweg’, ‘Vossebergen’ en ‘Wijngaardberg’, wordt 
definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – fase 2– gemeente Rotselaar’ wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de 
Vlaamse regering;

Art. 3
De gemeente Rotselaar dient een gemeentelijk initiatief te nemen voor de herlokalisatie van het 
residentieel woonwagenterrein langs de Provinciebaan.  

Leuven, 24 februari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 14 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2- gemeente 
Tremelo' - definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42§1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.2.9. tot en met 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het addendum inzake de 
actualisatie en de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief 
vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

Overwegende dat de provincie bevoegd is voor het ontwikkelen van een visie op de clusters van 
weekendverblijven;

Overwegende dat, conform het proefproject dat afgerond werd voor de gemeenten Zemst, 
Boortmeerbeek, Kampenhout en Haacht en deel 1 van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen’, er een afweging gebeurde naar 
de ontwikkelingsperspectieven van de door de gemeenten geïnventariseerde clusters;

Overwegende dat er op basis van deze ontwikkelingsperspectieven voor een aantal clusters een 
bestemmingswijziging dient te gebeuren door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat er op provinciaal niveau voorschriften werden ontwikkeld die een eenvormige 
aanpak waarborgen en dat hier enkel in uitzonderlijke situaties wordt van afgeweken;

Overwegende dat de dienst MER een ontheffing voor de planMER-plicht heeft verleend op 8 april 
2014;

Overwegende dat de resultaten van de screenings ook aantonen dat de provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken die de opmaak van een plan-MER 
noodzakelijk maken;

Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een algemene toelichtingsnota 
en een toelichtingsnota per deelplan met een bespreking van de bestaande toestand, de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling aan de hand van principes en concepten, de verordenende voorschriften, en 
de grafische plannen;

Gelet op de plenaire vergadering van 24 maart 2014;

Overwegende dat de provincieraad op 20 mei 2014 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 20 juni tot en met 19 augustus 
2014 en dat tijdens deze periode de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 52 bezwaren en 
adviezen heeft ontvangen;
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Overwegende dat de Vlaamse regering op 19 augustus 2014 een voorwaardelijk gunstig advies 
uitbracht;

Overwegende dat de provinciale commissie om een termijnverlenging van 30 dagen verzocht voor de 
bundeling en bespreking van de adviezen en bezwaren van het openbaar onderzoek van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Tremelo’ op 21 augustus 2014 en dat de deputatie 
instemde met dit verzoek op 4 september 2014;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening in vergaderingen van 29 
september, 27 oktober en 24 november 2014 alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelde en 
coördineerde en een gemotiveerd advies uitbracht;

Overwegende dat de deputatie op 18 december 2014 kennis heeft genomen van het advies van de 
provinciale commissie;

Overwegende dat de deputatie in haar beslissing afwijkt van het advies van de provinciale commissie 
voor ruimtelijke ordening en voorstelt om de procedure voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Tremelo, 
bestaande uit deelplannen ‘Camping De Moor’, ‘Hoevestraat’, ‘Nobelstraat’ en ‘Veldonkbos’ stop te 
zetten. De afwijking wordt gemotiveerd vanuit het advies van de gemeenteraad van Tremelo van 12 
augustus 2014. Hieruit blijkt dat de gemeente niet instemt met het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Omdat er geen is draagvlak binnen het gemeentebestuur is de uitvoerbaarheid 
hierdoor niet langer gegarandeerd;

Overwegende dat de deputatie aangeeft dat de problematiek van de weekendverblijven op 
gemeentelijk niveau verder aangepakt moet worden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
De procedure voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en 
residentiële woonwagenterreinen – deel 2 – gemeente Tremelo, bestaande uit deelplannen ‘Camping 
De Moor’, ‘Hoevestraat’, ‘Nobelstraat’ en ‘Veldonkbos’, wordt stopgezet;

Art. 2
De taakstelling voor het oplossen van de problematiek van de weekendverblijven te delegeren aan de 
gemeente Tremelo.

Leuven, 24 februari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 15 Onteigeningsplannen bij de Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 'Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen-deel 2' in de gemeenten Aarschot en 
Rotselaar- definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42§1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.2.9. tot en met 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het addendum inzake de 
actualisatie en de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief 
vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

Overwegende dat de provincie bevoegd is voor het ontwikkelen van een visie op de clusters van 
weekendverblijven;

Overwegende dat, conform het proefproject dat afgerond werd voor de gemeenten Zemst, 
Boortmeerbeek, Kampenhout en Haacht en deel 1 van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen’, er een afweging gebeurde naar 
de ontwikkelingsperspectieven van de door de gemeenten geïnventariseerde clusters;

Overwegende dat er op basis van deze ontwikkelingsperspectieven voor een aantal clusters een 
bestemmingswijziging dient te gebeuren door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat er uitvoering gegeven moet worden aan de doelstellingen van de provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en er voor een aantal van de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
onteigeningsplannen worden opgesteld om een woonproject te realiseren, de noodzakelijke 
landschappelijke inpassing te waarborgen of de woonwagenproblematiek op te lossen;

Overwegende dat de onteigeningsplannen een motivatie voor de opmaak, een onteigeningstabel en 
een onteigeningsplan bevatten;  

Gelet op de plenaire vergadering van 24 maart 2014;

Overwegende dat de provincieraad op 20 mei 2014 de ontwerpen van de onteigeningsplannen 
voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 20 juni tot en met 19 augustus 
2014 en dat tijdens deze periode de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 40 bezwaren en 
adviezen heeft ontvangen;

Overwegende dat de Vlaamse regering op 19 augustus 2014 een voorwaardelijk gunstig advies 
uitbracht;

Overwegende dat de provinciale commissie op 21 augustus 2014 om een termijnverlenging van 30 
dagen verzocht voor de bundeling en bespreking van de adviezen en bezwaren van het openbaar 
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onderzoek van de onteigeningsplannen en dat de deputatie instemde met dit verzoek op 4 september 
2014;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening in vergaderingen van 29 
september, 27 oktober en 24 november 2014 alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelde en 
coördineerde en een gemotiveerd advies uitbracht;

Overwegende dat, op advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, voor het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen-deel 2-gemeente Oud-Heverlee’, de deelplannen ‘Ophemstraat’ en ‘Pastoor 
Tilemansstraat’ niet definitief vastgesteld worden en hierdoor de motivatie voor deze onteigeningen 
vervallen; 

Overwegende dat de bestemmingsvoorschriften van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2-gemeente Tielt-Winge’ 
voor deelplan Kaaskorf werden aangepast op basis van het openbaar onderzoek zodat er geen 
onteigeningsplan noodzakelijk is;  

Overwegende dat voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en 
residentiële woonwagenterreinen-deel 2-gemeente Tremelo’ de procedure stopgezet wordt en 
hierdoor de motivatie voor het onteigeningsplan van ‘De Moor’ vervalt;

Overwegende dat voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en 
residentiële woonwagenterreinen-deel 2-gemeente Rotselaar’ deelplan Hinderenberg de bestemming 
van de zone voor kleinschalig wonen in verplaatsbare constructies werd aangepast naar een zone 
voor kleinschalig wonen en verblijven waardoor de motivatie voor het onteigeningsplan vervalt;

Overwegende dat de deputatie op 18 december 2014 kennis heeft genomen van het advies van de 
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening en zich hierbij aansluit;

Gelet op de aangepaste onteigeningsplannen ingevolge het advies van de provinciale commissie 
ruimtelijke ordening; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Volgende onteigeningsplannen bij de Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Weekendverblijven, 
campings en residentiële woonwagenterreinen-deel 2' in de gemeenten Aarschot, Rotselaar en Tielt-
Winge, worden definitief vastgesteld:

- Boonzakstraat, Gijmelberg en Diestsesteenweg te Aarschot;
- Vossebergen en Leybos te Rotselaar;

Leuven, 24 februari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 16 Reglement voor de opname van een archeologisch ensemble in het 
Onroerenderfgoeddepot Vlaams-Brabant’ (wijziging ‘Reglement 
voor de opname van een archeologisch archief in het provinciaal 
archeologisch- en nooddepot Vlaams-Brabant te Asse’) en 
aanpassing van het modelbewaargevingsovereenkomst
(Directie vrije tijd – dienst ruimte)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op 
- het artikel 42§3 van het Provinciedecreet;
- het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2014, gewijzigd bij decreet van 4 april 2014 en het 
uitvoeringsbesluit van 16 mei 2014
- het Bestuursakkkoord tussen de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Regering. 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

Het ‘Reglement voor de opname van een archeologisch ensemble in het Onroerend Erfgoeddepot 
Vlaams-Brabant’ als bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd als wijziging van het ‘Reglement voor de 
opname van een archeologisch archief in het provinciaal archeologisch- en nooddepot Vlaams-
Brabant te Asse’ goedgekeurd door de provincieraad op 17 september 2013. 

Leuven, 24 februari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Reglement voor de opname van een archeologisch ensemble in het Onroerend 
Erfgoeddepot Vlaams-Brabant 

Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen

Artikel 1 - Voorwerp

Dit reglement bepaalt de voorwaarden en procedures voor de opname van archeologische ensembles 
uit de provincie Vlaams-Brabant in het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant te Asse. Dit 
reglement heeft een effectief en efficiënt verloop van de processen met betrekking tot de opname als 
doel.

Art. 2 - Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° archeologisch ensemble: het geheel van archeologische artefacten en onderzoeksdocumenten 
afkomstig van een archeologisch onderzoek, zoals gedefinieerd in artikel 2.1, 6° van het decreet van 
12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed;
2° depotbeheerder: een door de provincie aangestelde medewerker die als taak heeft het depot te 
beheren;
3° bewaargever: de eigenaar van het archeologisch archief en/of de door de eigenaar aangestelde 
tussenpersoon;
4° vondst: bij archeologisch onderzoek aangetroffen object;
5° monster: een selectie uit het sediment van een laag.

Art. 3 - Toepassingsgebied en voorwaarden
§1. Het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant te Asse staat in voor de opname van 
archeologische ensembles in zoverre:

1° het ensembles zijn, afkomstig van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant;
2° het integrale archeologische ensembles betreft. Voor alle andere gevallen beoordeelt de 
deputatie geval per geval of uitzonderlijk tot aanvaarding kan overgegaan worden. Het 
archeologisch ensemble moet minimaal zijn uitgewerkt en beschreven, inclusief een 
standaardrapportage conform de geldende decretale verplichtingen;
3° het archeologisch ensemble niet meer dan 1/10de van de beschikbare depotruimte inneemt;
4° het ensemble de verantwoordelijkheid of de draagkracht van het depot niet overschrijdt;
5° de specifieke bewaaromstandigheden die de vondsten vragen in het depot kunnen 
gegarandeerd worden, wat door de depotbeheerder naar eigen inzicht wordt bepaald;
6° de bewaargever zich akkoord verklaart met het opvolgen en bekostigen van aanbevelingen 
inzake (her)verpakking en de nodige conservatie- of consolidatiebehandelingen, geformuleerd 
door de depotbeheerder;
7° het archeologisch ensemble voldoende informatie bijdraagt aan de kennis over het 
verleden. 

§2. Op basis van de criteria bepaald in paragraaf 1 heeft de depotbeheerder het recht om onder 
bepaalde omstandigheden archeologische ensembles, die voor opname worden aangemeld, te 
weigeren of naar meer gespecialiseerde opslag door te verwijzen, of bepaalde ensembleonderdelen, 
te selecteren voor teruggave of vernietiging, in overleg met de bewaargever en na documentatie.

§3. Archeologische ensembles die afkomstig zijn van vervuilde sites vallen onder VLAREM 1 en 2 en 
ARAB. Indien toegelaten binnen dit kader, kunnen deze ensembles worden overgedragen in overleg 
met de depotbeheerder.

Art. 4 - Eigendom
De eigenaar blijft te allen tijde eigenaar van het archeologisch ensemble dat in het Onroerend 
Erfgoeddepot Vlaams-Brabant wordt opgenomen. Het archeologisch ensemble wordt enkel in 
bewaring gegeven. Hiertoe wordt een bewaargevingsovereenkomst gesloten tussen de provincie en 
de bewaargever, waarin de rechten en plichten van beide partijen worden omschreven. De deputatie 
mandateert het diensthoofd erfgoed om deze overeenkomst te sluiten.
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Hoofdstuk 2.  Procedure

Art. 5 - Algemene bepaling procedure
De depotbeheerder heeft het recht op elk ogenblik de procedure bepaald in hoofdstuk 2 stop te zetten, 
wanneer blijkt dat aan de specifieke vereisten bepaald in hoofdstuk 3 niet kan voldaan worden.

Art. 6 - Aanvraagprocedure
§1. De bewaargever richt een gemotiveerde aanvraag tot bewaargeving aan de provincie Vlaams-
Brabant. Dit kan proactief, ten vroegste bij de start van het vooronderzoek zonder ingreep in de 
bodem. Op dat ogenblik kan de depotbeheerder een princiepsbeslissing nemen en de 
aanvaardingsvoorwaarden aan de bewaargever meedelen. De depotbeheerder bezorgt een lijst van 
materiaalsoorten en hun bewaarcategorieën.

§2. De bewaargever geeft zo snel mogelijk een inschatting over de soorten en de hoeveelheid aan te 
leveren vondstmateriaal en vondstdocumentatie.

§3. De bewaargever neemt contact op met de depotbeheerder wanneer er iets substantieel 
betreffende de soort of hoeveelheid aan te leveren materiaal verandert en zodra definitief duidelijk is 
welke hoeveelheid dozen in welke bewaarcategorieën zal aangeleverd worden.

Art. 7 - Voorlopige aanvaarding
§1. De vondstdocumentatie en de archeologienota of het archeologierapport worden eerst 
aangeboden aan het Onroerend Erfgoeddepot. Als na controle hiervan door de depotbeheerder blijkt 
dat deze voldoen aan de aanvaardingsvoorwaarden, bepalen de depotbeheerder en de bewaargever 
in onderling overleg het moment van de overdracht van het ensemble.

§2. Het volledig archeologisch ensemble wordt als één geheel aangeleverd. De bewaargever staat in 
voor het transport naar het depot. Bij de voorlopige aanvaarding van het ensemble wordt door beide 
partijen een document ondertekend waarin de duur van de periode bestemd voor de controle van de 
juistheid van de levering en de termijn voor ophaling bij niet-aanvaarding duidelijk wordt vermeld.

Art. 8 - Definitieve aanvaarding en opname in depot
Bij de definitieve aanvaarding wordt het ensemble definitief in het depot opgenomen. Deze opname 
wordt vastgelegd in een overeenkomst van bewaargeving, zoals vermeld in artikel 4.

Art. 9 - Niet-aanvaarding en teruggave
Bij niet-aanvaarding wordt het archeologisch ensemble aan de bewaargever teruggegeven. De 
beslissing voor niet-aanvaarding wordt per brief aan de bewaargever meegedeeld. Bij teruggave haalt 
de bewaargever na afspraak met de depotbeheerder op eigen kosten het archeologisch ensemble 
terug op bij het Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant.

Hoofdstuk 3.  Specifieke vereisten betreffende materiaal, verpakking en 
opgravingsdocumenten

Art. 10 - Verpakking en behandeling
Verpakking en behandeling van vondsten en monsters dient te gebeuren volgens de geldende 
decretale verplichtingen. De aanlevering van andere vormen van staalnames die niet decretaal 
bepaald zijn, moeten met de depotbeheerder tijdens de aanvraagperiode worden besproken. De 
depotbeheerder controleert de verpakking en de behandeling van vondsten en monsters.

Art. 11 - Vondsten
§1. Vondsten worden aangeleverd in een schimmelvrije, stabiele toestand, d.w.z. dat geen 
noemenswaardige achteruitgang zal plaatsvinden. Objecten met specifieke bewaarcondities worden 
alleen in minimaal geconserveerde toestand aanvaard.

§2. De vondsten zijn gereinigd, gedroogd of blijven vochtig (afhankelijk van de bewaarcategorie), 
geconserveerd, geordend, uitgesplitst per materiaalsoort en binnen elke materiaalsoort verpakt per 
vondstnummer en per bewaarcategorie.
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§3. Omwille van praktische redenen wordt archeologisch glas zo droog mogelijk aangeleverd. Indien 
nat glas gedroogd en gestabiliseerd moet worden, wordt dit uitgevoerd door een conservator op 
kosten van de bewaargever.

Art. 12 - Monsters
§1. De monsters zijn verwerkt (gezeefd/geflotteerd en gedroogd), geordend, uitgesplitst en verpakt per 
vondstnummer en per bewaarcategorie. Alle coherente groepen van monsternames zijn voorzien van 
een uitgebreid assessmentrapport. De monsters zijn schimmelvrij en stabiel, d.w.z. dat geen 
noemenswaardige achteruitgang zal plaatsvinden.

§2. Natte of relatief vochtige residuen worden in regel niet aanvaard. Indien natte of relatief vochtige 
monsters wegens wetenschappelijke vraagstelling of in het kader van toekomstig onderzoek toch 
moeten worden bewaard, kan dit enkel mits duidelijke motivering en in overleg met de 
depotbeheerder. 

§3. De aanlevering van onverwerkte monsters moet tijdens de aanvraagperiode worden besproken 
met de depotbeheerder die verdere instructies geeft.

Art. 13 - Opgravingsdocumenten
§1. De opgravingsdocumenten, worden zowel digitaal als analoog aangeleverd indien beschikbaar. 
Indien originele analoge stukken niet kunnen worden aangeleverd, moeten kwaliteitsvolle kopieën (in 
oorspronkelijke kleuren) deze originele stukken vervangen. 

§2. Complexe digitale bestanden mogen enkel worden aangeleverd mits beschrijving van de 
metadata. Hierover moet duidelijk gecommuniceerd worden met de depotbeheerder.

§3. De opgravingsdocumenten worden geordend, ingedeeld en voorzien van een inhoudsopgave.

§4. De opgravingsdocumenten dienen in een fysiek goede en stabiele conditie aangeleverd, vrij van 
levende contaminatie, zodat geen achteruitgang mogelijk is. 

Art. 14 - Verpakking
§1. De vondsten en monsters worden uitgesplitst per materiaalsoort en vervolgens binnen elke 
materiaalsoort verpakt per vondstnummer volgens de algemeen aanvaarde normen voor elke 
specifieke materiaalsoort en volgens de specifieke richtlijnen van de depotbeheerder. Bij twijfel wordt 
vooraf contact opgenomen met de depotbeheerder.

§2. De verpakkingseenheden zijn PP of PE bakken van euronorm formaat zoals bepaald door de 
depotbeheerder. De monsters kunnen eveneens verpakt worden in polypropyleen emmers van het 
type dat in het depot worden gebruikt. De opgravingsdocumenten worden, voor zover ze bestaan uit 
papier, verpakt in zuurvrij kartonnen archiefdozen. Analoge foto’s worden verpakt in tyvek enveloppes 
die op hun kant in een afgesloten zuurvrije doos worden geplaatst.

§3. Een verpakkingseenheid kan een of meerdere individuele verpakkingen bevatten. De 
verpakkingen zijn steeds goed passend. Het maximum gewicht per verpakkingseenheid bedraagt 10 
kg. 
Over de verpakking van vondsten buiten formaat wordt overleg gepleegd met de depotbeheerder.

§4. Archeologisch complete, (vrijwel) gave of gerestaureerde, unieke of wetenschappelijk waardevolle 
arte- en ecofacten die uitzonderlijk of museumwaardig zijn, zijn voorzien van een uniek 
inventarisnummer en afzonderlijk verpakt.

§5. Het verpakkingsmateriaal dat gebruikt werd om de vondsten te verpakken, kan niet worden 
teruggevorderd door de eigenaar. De eigenaar krijgt de stukken wel verpakt terug indien hij ze niet 
meer in dit depot wenst onder te brengen.

Art. 15 - Labelen
§1. Op de verpakkingseenheden staat de volgende informatie:
1° projectcode;
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2° uniek nummer van de verpakkingseenheid, zoals schriftelijk verstrekt door de depotbeheerder;
3° gemeente van de opgraving/vondst;
4° locatie: naam opgraving/toponiem;
5° jaar opgraving/vondst;
6° archeologische uitvoerder;
7° bewaarcategorie;
8° indien van toepassing: aanduiding breekbaar, aanduiding behandeld met schadelijke stoffen (mét 
de naam van de stof), aanduiding tentoonstellingswaardig, aanduiding monster.

§2. Bij elke individuele verpakking met vondst(en) of monster(s) hoort een waterbestendig 
vondstkaartje van zuurvrij materiaal beschreven met potlood of watervaste, lichtechte inkt, met 
minimaal de volgende informatie:
1° projectcode;
2° uniek vondstnummer (inventarisnummer);
3° gemeente van de opgraving/vondst;
4° locatie: naam opgraving/toponiem;
5° datum opgraving/vondst;
6° verpakkingseenheid; 
7° beschrijving van object(en);
8° indien van toepassing: aanduiding breekbaar, aanduiding behandeld met schadelijke stoffen (mét 
de naam van de stof), aanduiding tentoonstellingswaardig, aanduiding monster.

Hoofdstuk 4.  Overdrachtsdossier

Art. 16 - Samenstelling overdrachtsdossier
§1. Het overdrachtsdossier bestaat uit:
1° een lijst van verpakkingseenheden;
2° een lijst van vondsten in relatie tot de verpakkingseenheden;
3° een lijst van verpakte monsters in relatie tot de verpakkingseenheden;
4° een lijst van foto’s;
5° foto’s van objecten;
6° de opgravingsdocumenten; 
7° een aparte lijst van de geconserveerde en/of gerestaureerde vondsten, met een lijst van de 
gebruikte, eventueel schadelijke stoffen en een technische fiche van elk van deze producten;
8° een exemplaar van het conserverings- of restauratierapport van alle geconserveerde en/of 
gerestaureerde vondsten;
9° assessmentrapporten;
10° archeologienota en/of archeologierapport.

§2. De gegevens worden zowel digitaal als in hard-copy aangeleverd. Alle digitale bestanden voldoen 
aan de standaarden, opgelegd door de depotbeheerder.

Art. 17 - Eindverslag
De bewaargever bezorgt binnen de twee jaar na aanlevering van het archeologisch ensemble ook het 
decretaal verplichte eindverslag. De bewaargever bezorgt of signaleert aan de depotbeheerder 
publicaties over het archeologische ensemble dat in het depot in bewaring is.

Hoofdstuk 5.  Aanvullende bepalingen

Art. 18 - Wederzijdse verantwoordelijkheden
§1. Alle elementen van het archeologisch ensemble worden door de bewaargever geregistreerd in 
een databank of beschikbaar gestelde module, beide converteerbaar in het databanksysteem gebruikt 
door het depot, en volgens de handleiding voor de invulling van de velden van registratie. Alle velden 
die als minimaal te registreren worden aangegeven door de depotbeheerder, worden ingevuld. 
Uitzondering hierop is de groep locatie die door de depotbeheerder wordt ingevuld bij de controle. 

§2. De bewaargever staat in voor een correcte registratie, verpakking en aanlevering van de vondsten.
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§3. De bewaargever verbindt zich ertoe de nodige conservatie- en consolidatiebehandelingen te 
betalen.

§4. De provincie Vlaams-Brabant verbindt zich ertoe het archeologisch ensemble als een goede 
huisvader te bewaren op basis van een risicoanalyse en calamiteitenplan voor het depot. Deze 
bewaring gebeurt in principe kosteloos. 

§5. De provincie Vlaams-Brabant sluit geen specifieke verzekering af, buiten de gangbare 
brandverzekering. Specifieke verzekering dient te gebeuren door de bewaargever indien hij dit wenst. 
De eigenaar kan geen schadevergoeding eisen bij schade door calamiteiten aan dit archeologisch 
archief.

Art. 19 – Opheffingsbepaling
Het reglement voor de opname van een archeologisch archief in het provinciaal archeologisch- en 
nooddepot Vlaams-Brabant te Asse van 17 september 2013 wordt opgeheven.

Artikel 17 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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Nr. 17 Provinciaal reglement cofinanciering Europese streek-
ontwikkelingsprojecten 2014-2020
(Directie kenniseconomie – dienst economie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42, §3 van het provinciedecreet;

Overwegende het belangrijk is de Europese projecten maximaal te laten aansluiten bij het provinciale 
economische beleid en de streekpacten van Leuven en Halle-Vilvoorde;

Overwegende dat deze extra cofinanciering voor de aanvragers cruciaal en doorslaggevend kan zijn 
om dergelijke projecten op te kunnen zetten en te kunnen financieren;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

Het ‘Provinciaal reglement cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten 2014-2020’, als 
bijlage bij dit voorstel, wordt goedgekeurd.

Leuven, 24 februari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Provinciaal reglement cofinanciering 
Europese streekontwikkelingsprojecten 2014-2020

Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie 
toekennen als cofinanciering voor Europese streekontwikkelingsprojecten in de programmaperiode 
2014-2020.

Art. 2 - Begunstigden
§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instanties, 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of publiek-private samenwerkingsverbanden.

§ 2. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidiëring is dat de aanvrager 
rechtspersoonlijkheid bezit of een vereniging van rechtspersonen is.

§ 3. De aanvrager moet niet de trekker van het project zijn, maar kan ook als partner een subsidie ter 
cofinanciering van een deelproject van het overkoepelend project aanvragen. 

§ 4. De aanvrager dient over de nodige knowhow, financiële draagdracht en voldoende 
maatschappelijk draagvlak te beschikken voor zijn acties. 

Art. 3 - Voorwaarden
§ 1. Het moet gaan om streekontwikkelingsprojecten die ingediend zijn of zullen worden in het EFRO 
Vlaanderen en Interreg - programma van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 
of in andere Europese subsidieprogramma’s. 

§ 2. Het project moet een duidelijke actie in en meerwaarde voor de provincie Vlaams-Brabant 
bevatten.

§ 3. Het project moet aansluiten bij het provinciaal economisch beleid of de prioriteiten van de 
streekpacten van Leuven of Halle-Vilvoorde.

§ 4. Het project moet een meerwaarde beogen die breder gaat dan het voordeel voor de individuele 
onderneming of organisatie, en zo bijdragen tot de economische streekontwikkeling van de provincie 
Vlaams-Brabant.

§ 5. De aanvraag voor cofinanciering kan ingediend worden vooraleer de Europese steun is 
goedgekeurd. 

§ 6. Bij overkoepelende projecten wordt enkel het deel dat aansluit bij de doelstellingen en voldoet 
aan de voorwaarden van dit reglement, in aanmerking genomen voor subsidie. 

§ 7. Als de projectaanvraag door het Europese subsidieprogramma is goedgekeurd laat de aanvrager 
dit zo snel mogelijk weten door de officiële toekenningsbrief te bezorgen via de wijze beschreven in 
artikel 4 §3 en §4. 

Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° de projectaanvraag zoals ingediend is of zal worden bij het Europese subsidieprogramma 

met de inhoudelijke beschrijving, de begroting en de financieringswijze; 
3° de statuten van de aanvrager;
4° de nodige vergunningen (als die voor het project vereist zijn).

§ 2. De subsidieaanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden.
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§ 3. Belgische aanvragers kunnen enkel online aanvragen indienen via 
www.vlaamsbrabant.be/subsidies. De datum van ontvangst komt overeen met de datum van 
registratie in het provinciaal systeem.

§ 4. Buitenlandse aanvragers kunnen het volledige aanvraagdossier per mail inzenden naar het e-
mailadres vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met 
de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie. 

§ 5. De subsidie bedraagt maximaal 25 % van de totale (deel)projectkosten, goedgekeurd in het 
Europese subsidieprogramma én wordt beperkt indien de gecumuleerde subsidies meer dan 85 % 
zouden bedragen. Er is een eigen bijdrage van de aanvrager(s) van minimaal 15 % vereist. 

Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst na advies van de dienst economie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 2. De deputatie beslist of het project in aanmerking komt voor subsidiëring en over het toe te kennen 
subsidiebedrag.

§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. Op een 
schriftelijke vraag wordt zo snel als mogelijk een antwoord gegeven.

§ 4. De definitieve beslissing wordt genomen uiterlijk binnen drie maanden na de datum van indiening.

§ 5. De toekenning gebeurt steeds onder voorbehoud van toekenning en de effectieve betaling van de 
steun in het Europese subsidieprogramma.

§ 6. Indien de aanvrager binnen een termijn van zes maanden geen beslissing in verband met de 
toekenning van de Europese steun aan de provincie heeft meegedeeld, kan de deputatie beslissen de 
toekenning in te trekken zodat de subsidies weer vrijgesteld kunnen worden voor nieuwe projecten.

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
§ 1. Een voorschot van 70% wordt vereffend na de goedkeuring van de projectaanvraag door het 
betreffende Europese subsidieprogramma. Hiertoe dient de begunstigde de officiële toekenningsbrief 
van het betreffende Europese subsidieprogramma te bezorgen via de wijze beschreven in artikel 4 §3 
en §4. Het saldo wordt vereffend na controle van de bewijsstukken.

§ 2. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening.

Art. 7 - Algemene bepalingen
§ 1. Op alle publicaties, communicatie, presentaties en ontwikkelde promotiematerialen (digitaal en 
niet-digitaal) in verband met het (deel)project wordt het logo van de provincie Vlaams-Brabant en ‘met 
de steun van de provincie Vlaams-Brabant’ vermeld.

§ 2. De dienst economie wordt periodiek op de hoogte gehouden van mijlpaalmomenten (seminaries, 
realisaties, opleveringen, publicaties, …).

Art. 8 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
de aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2 en § 3 vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende 
subsidie te kunnen controleren;

3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een evaluatieverslag, volgens een vooraf op de provinciale website ter beschikking 

gesteld rapporteringssjabloon;

http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
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b) een officieel schrijven waaruit de goedkeuring van de eindrapportage door het 
bevoegde besluitvormingsorgaan van het Europese subsidieprogramma blijkt;

c) de goedgekeurde eindrapportage door het bevoegde besluitvormingsorgaan van het 
Europese subsidieprogramma.

§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder §2, 3° 
vermelde lijst met bewijsstukken aangevuld met volgende documenten:

1° een verslag inzake beheer en financiële toestand;
2° een kopie van de balans en de rekeningen.

§ 4. Alle bewijsstukken moeten binnen de termijn van 3 maanden na de afsluiting van het project door 
het Europese subsidieprogramma ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4, §3 en §4.

Art. 9 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3 vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 8 §4 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 

naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een te bepalen periode.

§ 4. Indien de door het Europese programma aanvaarde uitgaven voor de realisatie van (de deelacties 
van) het project lager liggen dan bij de aanvraag in de begroting opgegeven is, wordt hierop het 
initiële goedgekeurde subsidiepercentage toegepast en wordt de subsidie zo ambtshalve verminderd. 
Indien uit de verantwoording blijkt dat de eigen inbreng van 15% niet bereikt is zal de subsidie 
ambtshalve verminderd worden tot dit wel het geval is. In deze gevallen moet het te veel ontvangen 
subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk verzoek terugbetaald worden aan de 
provincie.

Art. 10 - Inwerkingtreding
Dit reglement is van kracht van 1 maart 2015 tot en met 30 juni 2023.


