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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 10 oktober 2017

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.05 uur geopend

Verontschuldigingen
De heer Jaak Pijpen, mevrouw Lena Ghysels, mevrouw Fatima Lamarti, de heer Philippe Thiéry; 
mevrouw Hilde Van Overstraeten, provincieraadsleden.

Afwezigen
/

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat op 15 september 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke 
vraag van de heer Laeremans van 30 augustus 2017 met betrekking tot het provinciaal domein De 
Halve Maan in Diest.

Op 20 september 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van mevrouw Sonia Van 
Laere van 5 september 2017 met betrekking tot het Proefcentrum Herent en de Nationale Proeftuin voor 
Witloof.

Op 28 september 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Jan Laeremans 
van 11 september 2017 in verband met de geloofsgemeenschappen.

Op 3 oktober 2017 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Jan Laeremans 
van 20 september 2017 over waterlekken.

De voorzitter zegt dat er op de banken een flyer ligt over de campagne ‘mysterieuze bossen’ en deelt 
mee dat op zaterdag 25 november a.s. het colloquium van de VVP in het provinciehuis zal 
plaatsvinden. Er kan ingeschreven worden tot uiterlijk 12 november via de website van de VVP.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Daniël Fonteyne.

Daniel Fonteyne, zegt dat hij ‘mysterieuze bossen’ een prachtig project vindt, maar op de achterzijde 
van de folder wordt er enkel reclame gemaakt voor de ene kant van de provincie, en staat er niets 
over de andere kant van de provincie. Hij vraagt of daar een reden voor is.

De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Swinnen.

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, deelt mee dat dit een bewuste keuze is. Het is zo dat toerisme een 
aantal jaren samen met de schepenen van toerisme en de provinciën beraadslaagd heeft over de 
convenantmiddelen (de middelen die de gemeenten inleggen). Er is nu al twee jaar gekozen voor 
thematische clusters. Zo waren er “De bloesems in het Hageland”, “De wijnweekends”, “De hopweken 
in de Brabantse Kouters” en “De watertrappen”. Deze keer werd heel bewust voor deze 5 gemeenten 
gekozen, omdat zij een aaneensluitend bosareaal hebben. Het inzetten op dit thema is dus een 
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bewuste strategie. In de loop van de volgende jaren zullen andere thema’s met de schepenen kunnen 
uitgezocht worden. Iedereen komt aan bod en bepaalt mee de inhoud van de pakketten. Tot nu toe is 
dit heel geslaagd geweest en waren er overal tevreden bezoekers. Er waren meer bezoekers dan 
gehoopt, niet alleen vanuit de eigen regio maar ook van verder in Vlaanderen en Nederland. 
Gedeputeerde Swinnen vindt dit dan ook een goede strategie.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nr. 95 t.e.m. 98 bij hem werden ingediend en dat op 5 oktober 
2017 voorstel nr. 99 aan de agenda van de provincieraad van 10 oktober 2017 werd toegevoegd.

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 12 september 2017 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet.

Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet)

о De heer Joris Van den Cruijce diende op 8 oktober 2017 een mondelinge vraag in met betrekking 
tot de publieke toegankelijkheid van buurtwegen. 

De heer Van den Cruijce deelt mee dat er verschillende trage wegen door het provinciaal domein 
van Huizingen lopen. Deze werden 30 jaar geleden afgesloten en raakten vervolgens in onbruik. 
Het gaat hier over de buurtwegen nrs. 43, 44 en 45. De andere buurtwegen, die ook afgesloten 
zijn geweest, zouden misschien alternatieven kunnen hebben. Hij vraagt zich af of, wanneer dit 
gebeurt bij een privé-eigenaar, die eigenaar dan verantwoordelijk wordt gesteld en of die dan 
bepaalde kosten moet dragen. Overeenkomstig vraagt hij zich af wie de kosten draagt voor het 
afsluiten van de buurtwegen en of de provincie haar verantwoordelijkheid opneemt in dat dossier. 
Hij vraagt ook of er alternatieven onderzocht zijn om die trage wegen te herleggen of om de 
inrichting van het provinciaal domein enigszins anders te organiseren. Hij zegt dat er bij de basis 
van de milieuverenigingen, bij de vzw Trage Wegen, ideeën leven om die inrichting te veranderen. 
Dit lijkt hem een goede piste. In elk geval is deze situatie al 30 jaar illegaal. Hij vraagt of men dit 
beseft en wat men daaraan gaat doen, met in het achterhoofd dat de bevolking van de trage 
wegen moet kunnen genieten.

De heer Dehaene, gedeputeerde, vat samen dat hier drie vragen worden gesteld. Ten eerste 
liggen er een zestal buurtwegen op het domein in Huizingen. Op 26 mei 2016 besliste de 
deputatie dat voor de voetwegen 15, 46 en 39, samen met de VLM, naar het landinrichtingsproject 
Molenbeekvallei gekeken zou worden. Dat is een vrij groot project dat over verschillende 
gemeenten gaat. Dat project laat toe te kijken naar alternatieven voor die wegen. Over deze 
alternatieven is momenteel geen uitspraak. Het verleggen van de buurtwegen in het kader van dat 
project, is mogelijk, zodat die trage verbindingen langs die zijde van het domein gevrijwaard 
worden. Voor de buurtwegen 43 en 45 in het domein besliste de deputatie op 26 mei 2016 om 
buurtweg 43 gedeeltelijk te verleggen en buurtweg 45 af te schaffen. Ondertussen werd advies 
ingewonnen bij de gemeente Beersel, waar de mobiliteitscel een gunstig advies geformuleerd 
heeft. De gemeenteraad van Beersel ging, op 27 september 2017, principieel akkoord met het 
voorgaande en besliste een openbaar onderzoek te starten, zodat iedereen zijn zegje kan doen. 
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd door de gemeente. 
Dat beantwoordt ook de derde vraag, namelijk of de plaatselijke natuurvereniging en de Trage 
Wegen betrokken worden tijdens het openbaar onderzoek: zij mogen uiteraard hun bedenkingen 
formuleren.
De omheining op het domein werd geplaatst om organisatorische en veiligheidsredenen. In de 
provincieraad werd al herhaaldelijk bediscussieerd hoe de werkzaamheden in het domein 
optimaal georganiseerd kunnen worden. Een aantal trage wegen zijn momenteel niet toegankelijk 
door de omheining. Er is een procedure lopende om die buurtwegen eventueel te verleggen of af 
te schaffen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van den Cruijce.

De heer Van den Cruijce vraagt zich af of er enerzijds bepaalde kosten zijn die moeten gedragen 
worden, omdat de provincie medeverantwoordelijk is en of die door de voorgangers gedragen 
zijn. Men heeft immers 30 jaar een illegale situatie aangehouden. Anderzijds vraagt hij zich af of 
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buurtwegen kunnen afgeschaft worden, volgens een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld omdat de 
buurtweg in onbruik geraakt is. Hij kan zich voorstellen dat de buurtweg door het provinciaal 
domein in onbruik geraakt is, zoals duidelijk gedocumenteerd is in het dossier, omdat daar een 
omheining staat. Hij vraagt zich af of de provincie haar juridische verantwoordelijkheid opneemt 
voor wat 30 jaar geleden gebeurd is en of het juridisch dossier om die buurtweg af te schaffen 
wel dik genoeg is. Hij wijst erop dat dit de truc is die elke privé-eigenaar toepast, wanneer een 
voetweg over zijn terrein loopt: hij probeert die voetweg op alle mogelijke manieren af te sluiten 
om na x aantal jaar te zeggen dat die voetweg niet gebruikt wordt en afgeschaft kan worden. Het 
lijkt of men dit dossier zo lang mogelijk heeft laten aanslepen, totdat men kan zeggen dat hij al 30 
jaar niet meer gebruikt wordt en het nu het moment is om hem af te schaffen.

De heer Dehaene, gedeputeerde, zegt dat wanneer een buurtweg die bijvoorbeeld over een 
privéterrein, een gebouw of een bouwgrond loopt, afgeschaft wordt, een deel van die grond ook 
bouwgrond kan worden, afhankelijk van waar die buurtweg afgeschaft wordt. Dan wordt de 
vergoeding bepaald door de meerwaarde. Het is niet de bedoeling de wegen om te vormen naar 
bouwgrond, maar als een vergoeding moet bepaald worden, zal dat op het einde van de 
procedure gebeuren. Als er een vergoeding is, zal die beperkt zijn. Dat is duidelijk, wanneer men 
kijkt naar de bestemming die de gronden gaan krijgen. 
Er wordt gesproken over de juridische procedure ‘in onbruik geraakt’. Hier wordt gekozen om niet 
die juridische procedure te doorlopen. Die procedure loopt via de vrederechter en wordt niet 
gevolgd. Men verkiest via een openbaar onderzoek en via een beslissing op de gemeenteraad en 
op provinciaal niveau die wegen te verleggen en/of af te schaffen, wanneer blijkt dat het behoud 
ervan niet meer opportuun is.

о De heer Jan Laeremans diende op 9/10/2017 een mondelinge vraag in met betrekking tot de 
registratie van bezoekers in de provinciale domeinen.

De heer Laeremans deelt mee dat hij in het persdossier las en op Radio 2 hoorde dat er plannen 
zijn om de bezoekers aan onze domeinen via identiteitskaart te registreren. Dit houdt meer in dan 
alleen tonen, maar ook in de computer registreren. Vooral in Diest was men voorstander.
Hij heeft hierbij volgende vragen: 

1. Kan de deputatie hem uitleggen wat dat juist inhoudt?
2. Tegen wanneer zou dat uitgevoerd worden?
3. Wat zou de kostprijs daarvoor zijn?

De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat de reglementen van orde van de provinciedomeinen 
een artikel voorzien rond de toegangsweigering bij het gebrek aan ID-kaart: ‘De toegang tot het 
provinciedomein en tot het zwembad kan geweigerd worden indien de gebruiker weigert zijn 
identiteitskaart te tonen.’
Momenteel is het niet toegelaten om deze gegevens te registreren en uit te wisselen met andere 
recreatiedomeinen. Dit zou echter een stap voorwaarts kunnen betekenen om op te treden tegen 
bezoekers die ongepast gedrag vertonen. 
Onze provinciedomeinen zijn samen met vele gemeentelijke en ook Vlaamse 
overheidsrecreatiedomeinen aangesloten bij het Instituut voor Sportbeleid en Recreatie (ISB). Het 
ISB bereidt momenteel een dossier voor waarin een wettelijk kader voor registratie gevraagd 
wordt. Het registreren van gegevens van bezoekers impliceert allicht een wetswijziging m.b.t. de 
federale wetgeving in verband met de privacy. Als de federale wetgeving groen licht geeft, zal hier 
onmiddellijk werk van gemaakt worden en pas dan kan het prijskaartje voorgesteld worden. Er is 
ook een vergadering gepland met de vijf Vlaamse gedeputeerden van recreatie en de raadsleden 
zullen op de hoogte gehouden worden van de evolutie van dit registratiedossier.

De heer Laeremans zegt dat dit in het verleden reeds voorgesteld werd, maar dat er toen niet veel 
animo was om dit te doen. Dit zou nu opnieuw de bedoeling zijn, indien men federaal meewil. Hij 
hoopt dat men voldoende aan de kar blijft trekken voor dit project. Hij merkt op dat men in 
Huizingen een volledig nieuw gebouw zal zetten en dat men bezig is om daar verschillende 
toegangspoorten te creëren. Hij hoopt dat men vooruitziend is om dit in Huizingen vanaf het begin 
mee in te bouwen, zodat het niet achteraf moet toegevoegd worden en dat er geanticipeerd wordt 
op de toekomst. Hopelijk zullen de andere domeinen volgen.

De heer Zelderloo, gedeputeerde, bevestigt dat daar rekening mee gehouden wordt.
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о De heer Joris Van den Cruijce diende op 8 oktober 2017 een mondelinge vraag in met betrekking 
tot bosbeheer. 

De heer Van den Cruijce vraagt tot welke instantie(s) boseigenaars zich best kunnen richten voor 
de ondersteuning van hun bosbeheer. Hij zegt het dossier gevolgd te hebben, en merkt op dat er 
wel degelijk bosbeleid is binnen de provincie. Hij leest dat de provincie, samen met de vijf 
regionale landschappen, die zaak gaat beheren. Op de website staat een contactpersoon van de 
provincie, er staat ook een contactpersoon van de regionale landschappen, naargelang de 
woonplaats of de plaats van het bos. Er is ook een bosgroep Vlaams-Brabant binnen de vzw 
opgericht, die in de Plantentuin in Meise zit. De website bosgroep.be is al jarenlang het portaal 
voor de boseigenaars. Van de nieuwe provinciale eengemaakte bosgroep is daar geen spoor. Er 
zijn wel verwijzingen naar de vier bosgroepen, die er van oudsher zijn. Bij twee van die vier 
bosgroepen staat een lid van de administratie van de provincie als contactpersoon, die een 
andere contactpersoon is dan de hogervermelde contactpersonen. Bij de andere twee staan als 
contactpersoon lokale medewerkers vermeld, vermoedelijk vrijwilligers. Er zijn verschillende 
portalen en er is veel onduidelijkheid over wie waar moet zijn. Het aantal structuren is 
vermenigvuldigd en de historiek van de organisatie zit bij de koepel bosgroep en de website 
bosgroep.be, die voor vele boseigenaars het eerste aanspreekpunt is. De vakkennis zit enerzijds 
bij de personeelsleden van de provincie en anderzijds bij de medewerkers en vrijwilligers van de 
verschillende bosgroepen. Hij vraagt zich af in hoeverre de vroeger opgebouwde kennis, bewaard 
en gebruikt wordt binnen de verschillende structuren die er zijn.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat er een nieuw Provinciaal Steunpunt Bos is. Dit 
steunpunt is er gekomen ingevolge het transitietraject met de vertegenwoordigers van de 
bosgroepen. Het stelt vier medewerkers te werk, verdeeld over de vijf regionale landschappen. Zij 
zitten fysiek op het loket van de regionale landschappen. Er is dus één Provinciaal Steunpunt Bos 
met vier medewerkers, die diensten verlenen vanuit de regionale landschappen. Dat doen zij op 
vlak van economisch beheer, ecologisch beheer en sociaal beheer van het bos, zoals vroeger het 
geval was vanuit de bosgroepen, gefinancierd door de provincie. Deze mensen richten zich tot 
alle boseigenaars en niet alleen tot de particuliere boseigenaars die veel geld hebben en op die 
manier bos hebben verworven. Ook richten zij zich tot gemeenten en hele kleine boseigenaars, 
die met hun spaargeld een klein halve hectare bos hebben gekocht. 
Ten tweede zijn er bij de regionale landschappen ook bosmedewerkers, die gefinancierd worden 
met projectmiddelen die additioneel toegekend werden door Vlaanderen. Deze medewerkers 
zullen vooral gefocust zijn op bosverwerving, bosuitbreiding en boscompensatie. Zij zijn tijdelijk, 
want dat zijn de projectmiddelen van het ANB.
Gedeputeerde Roefs is zich bewust van de nieuwe vzw Bosgroepen in Vlaams-Brabant en juicht 
dat toe. Ze heeft hen aangeschreven en laten weten dat het duidelijk is met wie zij in de toekomst 
zullen moeten onderhandelen. Dat zijn de vertegenwoordigers van de bosgroep waarin de vier 
vorige vzw’s zijn opgegaan. Ze kijkt de samenwerking tegemoet. De vzw heeft bevestigd dat ze de 
uitnodiging zullen bespreken op hun volgende vergadering. 
Ze speelt in op de bekommernis om het behoud van deskundigheid en zegt dat de taakstelling, 
aan de hand waarvan vier bosmedewerkers werden aangeworven, mee bepaald werd door 
vertegenwoordigers van de boseigenaars in onze provincie. Er werd een open uitnodiging 
gestuurd naar alle vzw’s, de toenmalige vier vzw bosgroepen, en er werd gevraagd wie er wou 
helpen bij de aanwerving en de taakstellingen van de bosmedewerkers. Daarop is respons 
gekomen. Pas daarna werd er overgegaan tot sollicitaties. 
Op dit moment is alles klaar: het Provinciaal Steunpunt Bos met medewerkers die in de regionale 
landschappen zitten en additionele projectmedewerkers bos bij de regionale landschappen met  
ANB-middelen. Deze worden vooral op boscompensatie en bosuitbreiding ingezet gedurende drie 
jaren. Ten slotte is er de nieuwe vzw, die een nieuwe ledenorganisatie is, waarmee de provincie 
als overheid niet direct iets te maken heeft, maar waarmee in de toekomst graag onderhandeld zal 
worden. In die zin werd naar hen een uitnodiging verstuurd.

De heer Van den Cruijce zegt dat, gezien hij in Asse woont en indien hij een bos zou hebben, hij 
daarvoor naar de website bosgroep.be zou gaan, waar hij in het verleden ook naartoe moest 
gaan. Indien hij daar zijn woonplaats zou intypen, zou hij niet bij de provincie uitkomen, maar bij 
een contact van de vzw bosgroep Groene Corridor. Dat zou het portaal zijn. Stel dat hij echter 
twee bossen zou hebben, één in Asse en één in Meldert in de provincie Oost-Vlaanderen, dan 
zou hij daarvoor ook naar het portaal bosgroep.be gaan en vaststellen dat er een systeem is dat in 
heel Vlaanderen bekend is, nl. bosgroep.be, maar daarnaast ook het autonome Vlaams-Brabant 
dat een andere koers gaan varen is. Voor zijn bos dat in Vlaams-Brabant ligt, moet hij een andere 
piste bewandelen, nl. naar de provincie gaan of naar het regionale landschap.
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Mevrouw Roefs, gedeputeerde, verwijst naar haar voorgaande uitleg en zegt dat de regionale 
landschappen de loketten zijn van waaruit de bosmedewerkers werken. Daar volgt men de logica 
van de regionale landschappen. Deze organisatie is er gekomen ingevolge de transitie, waar de 
vraag door de bosgroepen zelf gesteld werd om hun personeel in te kantelen in de provincie. De 
Vlaamse koepel van de bosgroepen, waarnaar de heer Van den Cruijce verwijst, zijn steeds 
betrokken geweest in het proces en hebben tot en met de taakstelling van de bosmedewerkers 
gevolgd. Het is dus niet zo dat er vanuit de provincie iets opgelegd werd aan de voormalige vzw’s. 
Nu bestaat die nieuwe structuur, en kan op deze manier heel pragmatisch en effectief te werk 
gegaan worden. Inderdaad moet nog meer ruchtbaarheid gegeven worden aan waar de 
boseigenaars zich precies moeten aanmelden. De gedeputeerde wil volop inzetten op nieuwe 
communicatie over hoe het nieuwe systeem nu precies werkt. De bedoeling is dat iedereen 
terecht kan bij de bosmedewerkers, die op locatie in de regionale landschappen tewerkgesteld 
zijn.

De heer Van den Cruijce zegt dat de koepel bosgroep ook verwijst naar de oude vzw’s. Hij vraagt 
of de oude vzw’s Groene Corridor en Zuidwest Brabant niet meer bestaan. In elk geval verwijst de 
Vlaamse overheid bosgroep.be die mensen gewoon naar de oude vzw’s.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, geeft aan dat een aantal dingen mogelijk nog niet kloppen met de 
nieuwe structuur. Als er coherentieproblemen zijn, zullen die opgenomen worden. 

De heer Van den Cruijce bevestigt dat er inderdaad nog coherentieproblemen zijn.

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 95.
Jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst van het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest APB.
Dit voorstel werd op 11 mei 2017 behandeld door de deputatie.

De heer Dehaene, gedeputeerde, stelt voor om het punt vandaag niet te behandelen, omdat dit nog 
niet op de commissie besproken werd. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

Bij handopsteking beslist de provincieraad eenparig om dit punt te verdagen.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 96.
Wijziging samenstelling PROCORO – vervanging Elke Vanempten door Jan Schreurs als effectief lid 
van de PROCORO.
Dit voorstel werd op 21 september 2017 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 96 ter geheime stemming voor.
De heer Jan Schreurs behaalt bij geheime stemming 55 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 7 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt de heer Jan Schreurs aangeduid als effectief lid van de PROCORO ter vervanging van 
mevrouw Elke Vanempten.

De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 96 ter stemming voor.
Artikel 2 van voorstel nr. 96 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 60 stemmen voor, 0 
tegenstemmen, 2 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 97.
Vervanging lid Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Felix De Boeck vzw.
Dit voorstel werd op 21 september 2017 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.
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De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 97 ter geheime stemming voor.
Het ontslag van directeur Lieven Elst als lid van de Raad van Bestuur en van de Algemene 
Vergadering van vzw Felix De Boeck wordt aanvaard bij geheime stemming met 58 stemmen voor, 2 
tegenstemmen en 5 provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met 
de resultaten van de stemming.

De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 97 ter geheime stemming voor.
De heer Dirk Bollen, behaalt bij geheime stemming 56 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 7 
provincieraadsleden onthouden zich. 

Bij eenparigheid van stemming verklaart de provincieraad zich tevens akkoord met de duur van het 
mandaat. 

Dit wordt zo weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt de heer Dirk Bollen aangeduid als effectief lid van de Raad van Bestuur en Algemene 
Vergadering Felix De Boeck vzw ter vervanging van de heer Lieven Elst.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 98.
Haviland: vervanging van mevrouw Elke Zelderloo als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de 
provincie Vlaams-Brabant in de algemene vergadering van Haviland. 
Dit voorstel werd op 28 september 2017 behandeld door de deputatie.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 98 ter geheime stemming voor.
Mevrouw Geertrui Van Rompuy-Windels behaalt bij geheime stemming 41 stemmen, mevrouw Linda 
De Dobbeleer-Van den Eede behaalt 19 stemmen, 6 provincieraadsleden onthouden zich en geen 
enkel provincieraadslid stemt tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.
Aldus wordt mevrouw Geertrui Van Rompuy-Windels aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Haviland.

De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 98 ter stemming voor.
Artikel 2 van voorstel nr. 98 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 stemmen voor, 0 
tegenstemmen en 22 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

De voorzitter gaat over tot besloten zitting voor de bespreking van voorstel nr. 99.

(…)

De voorzitter heropent de openbare zitting

De voorzitter verleent het woord aan de heer Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, voor zijn 
jaarlijkse toespraak. Het thema van dit jaar is: ‘De lokroep van smart city, smart region’. 

n.v.d.r.

De toespraak van de provinciegouverneur is beschikbaar op de website van de provincie Vlaams-
Brabant (http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/wie-bestuurt-
provincie/gouverneur/publicatie-toespraak-gouverneur-2017-smart-city.jsp).

De voorzitter deelt mee dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 7 november 2017 en sluit 
de vergadering om 16.05 uur.


