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Nr. 22 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 28 juni 2016

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 89 Arbeidstijd PIVO:
goedkeuring 

2 Voorstel nr. 90 Wijzigingen rechtspositieregeling:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 91 Jaarrekening 2015:
goedkeuring

4 Kennisgeving nr. 92 Jaarrekening 2015 - verslag Rekenhof:
kennisname

5 Voorstel nr. 93 2de reeks budgetwijzigingen 2016:
goedkeuring

6 Kennisgeving nr. 94 Decretale rapportering 2016:
kennisname

7 Voorstel nr. 95 VERA - afwijkingen rechtspositieregeling:
goedkeuring

8 Voorstel nr. 96 VERA - goedkeuring jaarrekening 2015:
goedkeuring

9 Voorstel nr. 97 VERA - aanvraag van goedkeuring tot het aangaan 
van een lening voor de aankoop van kantoorruimte:
goedkeuring

10 Voorstel nr. 98 Aanpassing organogram:
goedkeuring

11 Voorstel nr. 99 Statutair pensioenfonds TAK 23:
goedkeuring
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12 Voorstel nr. 100 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Asse - Afbakeningslijn' - 
definitieve vaststelling:
goedkeuring

13 Voorstel nr. 101 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stedelijke 
ontwikkelingszones, kleinhandel en 
gemeenschapsvoorzieningen' te Asse - definitieve 
vaststelling:
goedkeuring

14 Voorstel nr. 102 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Rondweg N9k' 
te Asse - definitieve vaststelling:
goedkeuring

15 Voorstel nr. 103 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stadsrandbos' 
te Asse - definitieve vaststelling:
goedkeuring

16 Voorstel nr. 104 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Beperking 
grootschalige en ruimtebehoevende handel N9-N47-
N285' te Asse - definitieve vaststelling:
goedkeuring

17 Voorstel nr. 105 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionaal 
bedrijventerrein Mollem en aansluitend open 
agrarisch gebied met landschappelijke waarde' te 
Asse - definitieve vaststelling:
goedkeuring

18 Voorstel nr. 106 Samenwerkingsovereenkomsten voor realisatie 
fietssnelweg Leuven-Tienen:
goedkeuring

19 Voorstel nr. 107 Voorstel provinciaal klimaatplan: klimaatbeleidsplan 
2040 en klimaatactieprogramma 2016-2019:
goedkeuring
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Nr. 23 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied 
Asse - Afbakeningslijn' - definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet; 

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 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, 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;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum 
van 5 maart 2015, waarbij het plan-milieueffectenrapport ‘PRUP Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Asse’ met referentie PL0143-GK werd goedgekeurd;

Overwegende dat op de plenaire vergadering van 13 augustus 2015 het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken werd;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken heeft tijdens de vergadering van 31 augustus 2015 en er een 
gunstig advies verleend werd;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 24 november 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan van 8 januari tot en met 7 maart 2016 en dat er 21 bezwaren en 10 adviezen 
ingediend werden;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad;

Overwegende dat de deputatie op 15 april 2016 beslist heeft in te stemmen met het verzoek van de 
provinciale commissie ruimtelijke ordening om de termijn, zoals voorzien in artikel 2.2.10.§5 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met 30 dagen te verlengen;

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 23 mei 2016;

Overwegende dat de deputatie instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de 
adviezen en bezwaren;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse –afbakeningslijn’, 
wordt definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – afbakeningslijn’, 
wordt onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse Regering.

Leuven, 28 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 24 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stedelijke ontwikkelingszones, 
kleinhandel en gemeenschapsvoorzieningen' te Asse - definitieve 
vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet; 

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 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, 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;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum 
van 5 maart 2015, waarbij het plan-milieueffectenrapport ‘PRUP Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Asse’ met referentie PL0143-GK werd goedgekeurd;

Overwegende dat op de plenaire vergadering van 13 augustus 2015 het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken werd;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken heeft tijdens de vergadering van 31 augustus 2015 en er een 
gunstig advies verleend werd;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 24 november 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan van 8 januari tot en met 7 maart 2016 en dat er 29 bezwaren en 11 adviezen 
ingediend werden;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad;

Overwegende dat de deputatie op 15 april 2016 beslist heeft in te stemmen met het verzoek van de 
provinciale commissie ruimtelijke ordening om de termijn, zoals voorzien in artikel 2.2.10.§5 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met 30 dagen te verlengen;

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 23 mei 2016;

Overwegende dat de deputatie instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de 
adviezen en bezwaren;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het aangepast ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied 
Asse – Stedelijke ontwikkelingszones, kleinhandel en gemeenschapsvoorzieningen’, wordt definitief 
vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – Stedelijke 
ontwikkelingszones, kleinhandel en gemeenschapsvoorzieningen’, wordt onmiddellijk opgestuurd aan 
de Vlaamse Regering.

Leuven, 28 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 24 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Rondweg N9k' te Asse - definitieve 
vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet; 

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 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, 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;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum 
van 5 maart 2015, waarbij het plan-milieueffectenrapport ‘PRUP Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Asse’ met referentie PL0143-GK werd goedgekeurd;

Overwegende dat op de plenaire vergadering van 13 augustus 2015 het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken werd;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken heeft tijdens de vergadering van 31 augustus 2015 en er een 
gunstig advies verleend werd;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 24 november 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan van 8 januari tot en met 7 maart 2016 en dat er 57 bezwaren en 12 adviezen 
ingediend werden;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad;

Overwegende dat de deputatie op 15 april 2016 beslist heeft in te stemmen met het verzoek van de 
provinciale commissie ruimtelijke ordening om de termijn, zoals voorzien in artikel 2.2.10.§5 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met 30 dagen te verlengen;

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 23 mei 2016;

Overwegende dat de deputatie instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de 
adviezen en bezwaren;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – Rondweg N9k’, 
wordt definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – Rondweg N9k’, 
wordt onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse Regering.

Leuven, 28 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 26 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stadsrandbos' te Asse - definitieve 
vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet; 

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 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, 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;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum 
van 5 maart 2015, waarbij het plan-milieueffectenrapport ‘PRUP Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Asse’ met referentie PL0143-GK werd goedgekeurd;

Overwegende dat op de plenaire vergadering van 13 augustus 2015 het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken werd;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken heeft tijdens de vergadering van 31 augustus 2015 en er een 
gunstig advies verleend werd;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 24 november 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan van 8 januari tot en met 7 maart 2016 en dat er 26 bezwaren en 10 adviezen 
ingediend werden;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad;

Overwegende dat de deputatie op 15 april 2016 beslist heeft in te stemmen met het verzoek van de 
provinciale commissie ruimtelijke ordening om de termijn, zoals voorzien in artikel 2.2.10.§5 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met 30 dagen te verlengen;

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 23 mei 2016;

Overwegende dat de deputatie instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de 
adviezen en bezwaren;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – Stadsrandbos’, 
wordt definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – Stadsrandbos’, 
wordt onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse Regering.

Leuven, 28 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 27 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Beperking grootschalige en 
ruimtebehoevende handel N9-N47-N285' te Asse - definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet; 

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 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, 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;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum 
van 5 maart 2015, waarbij het plan-milieueffectenrapport ‘PRUP Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Asse’ met referentie PL0143-GK werd goedgekeurd;

Overwegende dat op de plenaire vergadering van 13 augustus 2015 het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken werd;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken heeft tijdens de vergadering van 31 augustus 2015 en er een 
gunstig advies verleend werd;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 24 november 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan van 8 januari tot en met 7 maart 2016 en dat er 12 bezwaren en 10 adviezen 
ingediend werden;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad;

Overwegende dat de deputatie op 15 april 2016 beslist heeft in te stemmen met het verzoek van de 
provinciale commissie ruimtelijke ordening om de termijn, zoals voorzien in artikel 2.2.10.§5 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met 30 dagen te verlengen;

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 23 mei 2016;

Overwegende dat de deputatie instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de 
adviezen en bezwaren;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – Beperking 
grootschalige en ruimtebehoevende handel N9-N47-N285’, wordt definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – Beperking 
grootschalige en ruimtebehoevende handel N9-N47-N285’, wordt onmiddellijk opgestuurd aan de 
Vlaamse Regering.

Leuven, 28 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 28 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionaal bedrijventerrein Mollem en 
aansluitend open agrarisch gebied met landschappelijke waarde' te Asse - 
definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet; 

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 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, 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;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum 
van 5 maart 2015, waarbij het plan-milieueffectenrapport ‘PRUP Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Asse’ met referentie PL0143-GK werd goedgekeurd;

Overwegende dat op de plenaire vergadering van 13 augustus 2015 het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken werd;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken heeft tijdens de vergadering van 31 augustus 2015 en er een 
gunstig advies verleend werd;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 24 november 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan van 8 januari tot en met 7 maart 2016 en dat er 18 bezwaren en 13 adviezen 
ingediend werden;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad;

Overwegende dat de deputatie op 15 april 2016 beslist heeft in te stemmen met het verzoek van de 
provinciale commissie ruimtelijke ordening om de termijn, zoals voorzien in artikel 2.2.10.§5 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met 30 dagen te verlengen;

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 23 mei 2016;

Overwegende dat de deputatie instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de 
adviezen en bezwaren;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – Regionaal 
bedrijventerrein Mollem en aansluitend open agrarisch gebied met landschappelijke waarde’, wordt 
definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse – Regionaal 
bedrijventerrein Mollem en aansluitend open agrarisch gebied met landschappelijke waarde’, wordt 
onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse Regering.

Leuven, 28 juni 2016

Van raadswege:

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


