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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

provincieraad van 23 januari 2018

Voorzitterschap van de heer Chris Taes

De vergadering wordt om 14.10 uur geopend

Verontschuldigingen
De dames Anne Sobrie, Marleen Van de Wiele en Katleen D’Haese en de heren Daniël Fonteyne en 
Philippe Thiéry, provincieraadsleden.

OPENBARE ZITTING

Mededelingen

Schriftelijke vragen

De voorzitter deelt mee dat op 14 december 2017 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke 
vraag van mevrouw Sonia Van Laere van 5 december 2017 met betrekking tot het project ‘Thuis in 
Taal’. 

Op 17 januari 2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van mevrouw Linda De 
Dobbeleer-Van den Eede van 21 december 2017 met betrekking tot de missie van gedeputeerde, 
mevrouw Roefs, met Artsen Zonder-Vakantie naar Bukavu, Zuid-Kivu.

Op 17 januari 2018 werd een antwoord verstrekt op de schriftelijke vraag van de heer Jan Laeremans 
van 24 december 2017 met betrekking tot de dienstwagens van het provinciebestuur. 

Diversen

De voorzitter deelt mee dat de provincieraadsleden op hun banken de brochure ‘ruimtelijke planning in 
actie’ en de publicatie ‘Jeugd aan bod’ kunnen vinden.

Indiening van de verslagen

De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 1 t.e.m. 5 werden ingediend bij hem werden ingediend. 

Notulen

De voorzitter meldt dat de notulen van de raadsvergadering van 5 en 12 december 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)

https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/wie-bestuurt-provincie/provincieraad/samenstelling/provincieraadsleden/philippe-thiery.jsp
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/wie-bestuurt-provincie/provincieraad/samenstelling/provincieraadsleden/philippe-thiery.jsp
https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/wie-bestuurt-provincie/provincieraad/samenstelling/provincieraadsleden/philippe-thiery.jsp
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о De heer Diederik Dunon diende op 22 januari 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
het jeugdbeleid van de provincie Vlaams-Brabant. 

De heer Dunon legt uit dat iedereen weet dat sinds 1 januari 2018 een aantal beleidsdomeinen 
werden overgeheveld vanuit de provincie naar Vlaanderen, zoals cultuur, sport en jeugdwerking. 
Men heeft nog maar pas op 17 december 2017 het afscheidsfeest gehouden van cultuurwerking 
en een week later vond ook het afscheidsfeest van jeugdwerking plaats. 

Op het afscheidsfeest cultuur vond hij ter plaatse een nieuwe publicatie van de dienst jeugd, met 
een voorstelling van al wat de provincie nog doet voor de jeugd na de overheveling van het 
jeugdbeleid. Dit tot zijn dubbele verbazing, vooreerst over de nieuwe brochure zelf, die in 
november 2017 werd gedrukt, maar ook wat het boekje deed bij een afscheidsfeest van cultuur.

In deze brochure, met als titel ‘Jeugd aan bod’, die ook op de banken ligt, wordt aangegeven dat 
de overheveling van de middelen inzake jeugdbeleid naar Vlaanderen ‘niet het einde is van de 
ondersteuning van de provincie aan de jeugdsector’. In het boekje staat dat het werd uitgegeven 
door gedeputeerde Tie Roefs, als gedeputeerde voor jeugd. 

Ook in het persbericht dat gedeputeerde Tie Roefs op 5 januari 2018 de wereld instuurde, staat: 
‘provincie blijft jeugd steunen, ook na de afslanking’ en ‘einde provinciaal jeugdbeleid en steun 
aan jeugd blijft’. Maar betekent dit zonder een eigen provinciaal beleid? Volgens dit persbericht 
worden nog veel subsidies uitgedeeld aan jeugdinitiatieven. En de ondertoon van het persbericht 
was: ‘We moeten, om onze toekomst voor te bereiden, vooreerst volop de kar trekken van jeugd’. 
De heer Dunon vraagt zich af of dit geen beleidsissue is. Dit persbericht werd wel ondertekend als 
gedeputeerde Tie Roefs, zonder de bijkomende vermelding dat zij voor jeugd instaat. 

Het blijft hierbij niet. Op 10 januari 2018 stuurde de provincie Vlaams-Brabant een persuitnodiging 
i.v.m. de lancering van de ‘Beleefpas’, met als onderwerp ‘Jongeren warm maken voor 
vrijetijdsactiviteiten’. Een toelichting op de website van de provincie vermeldt dat ‘men het 
jeugdbeleid van deze zes gemeenten wil versterken’, aangevuld met enkele aantrekkelijke foto’s. 
De heer Dunon stelt zich de vraag of dit nog de opdracht van de provincie van vandaag is om zo’n 
dergelijke persontmoeting te organiseren. Behoren bovenstaande initiatieven nog tot de kerntaken 
van de provincie? Waar vindt men dit in het budget 2018? Heeft men hierover iets gezegd in de 
talrijke besprekingen die gehouden werden i.v.m. het budget 2018? 

In deze context wenst de heer Dunon te weten welke de doelstellingen zijn van het jeugdbeleid 
van de provincie sedert deze bevoegdheid werd overgeheveld, welke beleidsindicatoren de 
provincie hierbij hanteert en welk budget zij voor dit beleid uittrekt.

Hij vermeldt verder dat hij een persbericht heeft ontvangen van gedeputeerde Roefs van 23 
januari 2018, over een project met de naam ‘Warnings’. Dit is een spektakel van beeld, tekst en 
hedendaagse muziek, dat doorgaat in de Engelenburcht in Tildonk. Hij vraagt zich af of dit project 
onder het departement jeugdbeleid en gedeputeerde Tie Roefs valt?

De voorzitter meldt dat de gedeputeerde op die laatste vraag mag antwoorden, maar dat ze dat 
niet verplicht is te doen. Het gaat immers over een mededeling van 23 januari 2018 en de 
mondelinge vragen moesten in de voormiddag van 22 januari 2018 ingediend worden. Hij laat aan 
gedeputeerde Roefs over om uit te maken of ze daarop wenst te antwoorden of niet. 

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, zegt dat ze duidelijk kan zijn over de twee laatste vragen. Dit staat 
niet in het budget van 2018, omdat dit projecten zijn die gefinancierd zijn met middelen uit de 
begroting van 2017, toen de provincie nog bevoegd was voor jeugd. Deze projecten hebben een 
doorlooptijd: het is niet omdat Vlaanderen jeugd in 2018 naar zich toe getrokken heeft, dat alle 
projecten zijn gerealiseerd in het jaar 2017. Zij hebben financiering gekregen van de provincie, 
maar hun uitwerking gaat soms over verschillende jaren, in dit geval nog over het jaar 2018. Dit 
geldt zowel voor de ‘Beleefpas’, waar de heer Dunon in eerste instantie in de mondelinge vraag 
naar refereert, als voor ‘Warnings’. Dit zullen niet de laatste projecten zijn, die dit jaar hun 
doorgang zullen vinden. 

De gedeputeerde bevestigt dat ze niet meer ondertekent met ‘gedeputeerde voor jeugd’, omdat 
deze bevoegdheid afgenomen werd van de provincie. 
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Het boekje ‘Jeugd aan bod’ was in eerste instantie bedoeld als terugblik op wat de provincie 
allemaal aan meerwaarde heeft gecreëerd op vlak van jeugd. Gaandeweg en doorheen de 
dialoog bemerkte men echter dat men geen abstractie kan maken van jongeren in een 
maatschappij, ook niet wanneer men met grondgebonden bevoegdheden werkt. De gedeputeerde 
denkt daarbij bv. aan mobiliteit of klimaat. Als men daar doortastend en effectief wil ingrijpen, zal 
men dat ook samen met de jongeren moeten doen. Vandaar dat de provincie heeft getracht te 
kijken waar zij in de toekomst nog met deze doelgroep samen in zee kan gaan en waar zij 
eventueel die sector in het bijzonder nog kan en wil ondersteunen. 

Het gaat er dus niet om competitie aan te gaan met Vlaanderen omtrent jeugd. Ze beklemtoont 
dat haar enige betrachting is om effectief te zijn op grondgebonden zaken en in deze zaken ook te 
werken met een belangrijke doelgroep in onze maatschappij, met name de jongeren. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vult aan dat de ‘Beleefpas’ een project is dat in 2016 in het 
Leadergebied Hageland aangevraagd en goedgekeurd werd door de plaatselijke groep. De 
realisatie naar buiten, naar de kinderen toe, is nu gestart. Het is een samenwerking tussen zes 
Hagelandse gemeenten die hun aanbod samenleggen, zodat een soort cultureel centrum van de 
regio bekomen wordt, waar de kinderen naartoe kunnen. Ook dit was dus iets dat vroeger beslist 
werd en nu gerealiseerd. Ze nodigt de heer Dunon uit om zelf vast te stellen hoe de beleefpas 
precies werkt. 

De heer Dunon vraagt of hij er vanuit mag gaan dat vanaf nu dit soort zaken niet meer ter sprake 
zullen komen. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat ze dit niet weet. Er zijn immers veel projecten. 
Als er nog dingen gerealiseerd worden, zal dat gewoon zijn beloop hebben. Maar er zullen geen 
nieuwe toezeggingen kunnen gebeuren, omdat er ook geen budget voor is. 

о De heer Jan Laeremans diende op 20 januari 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
het gewelddadig incident op de snelwegparking van Groot-Bijgaarden op 18 januari 2018.

De voorzitter verduidelijkt dat de provinciegouverneur op dergelijke vragen niet hoeft te 
antwoorden, omdat het gaat over zijn bevoegdheid als gouverneur, als vertegenwoordiger van de 
federale overheid, en niet over zijn bevoegdheid als voorzitter van de deputatie. De gouverneur 
heeft echter laten weten dat hij op een aantal aspecten wil ingaan, in de mate dat hij daarmee 
geen vertrouwelijke informatie zou moeten meedelen.

De heer Laeremans deelt mee dat hij eind 2016 reeds een vraag stelde over de problematiek van 
illegalen die vrachtwagenchauffeurs aanvielen. Toen stelde de gouverneur dat enkel 
vrachtwagenchauffeurs het slachtoffer waren. Nu werden zes politiemensen belaagd door 
tientallen zogenaamde ‘transmigranten’. Enkel door een waarschuwingsschot te lossen kon het 
geweld worden beëindigd.

Hij stelt in deze context de volgende vragen:

1) Kan de gouverneur voor de provincieraad een overzicht geven van wat er sinds eind 2016 is 
gebeurd op dat vlak?

2) Kan de gouverneur aangeven welke bijkomende maatregelen hij aan de Vlaamse en federale 
overheid heeft gevraagd en welke daarvan gerealiseerd werden?

3) Klopt het dat het meestal om dezelfde daders gaat die overdag gaan eten aan het 
Noordstation in Brussel en tegen de avond een nieuwe inklimpoging wagen in vrachtwagens? 
Waarom worden die niet opgepakt, opgesloten en het land uitgezet?

De heer De Witte, provinciegouverneur, schetst eerst algemeen de situatie. Het gaat over 
migranten die absoluut in Engeland willen geraken en hiertoe wanhopig pogingen doen om in een 
vrachtwagen te klimmen. Dit doet zich voor op verschillende autosnelwegparkings in België, zo 
ook op vier parkings in Vlaams-Brabant, nl. in Groot-Bijgaarden, Heverlee, Rotselaar en Everberg, 
in volgorde van aantal mensen die daar pogingen ondernemen. 

Het is een algemeen patroon dat die mensen, die naar de autosnelwegparkings komen, vanuit de 
omgeving van Brussel-Noord komen. Zij nemen daar het openbaar vervoer, meestal de trein, 
soms de bus, tot min of meer de omgeving van één van die snelwegparkings. Dat kan bv. het 
station van Leuven zijn. Dan gaan zij te voet verder tot aan de snelwegparking. Daar proberen zij, 
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in de loop van de nacht, in een vrachtwagen te klimmen.  Dat is het algemene patroon, waarop 
uitzonderingen bestaan.  

De provinciegouverneur beaamt zijn uitspraak van einde 2016 dat het toen soms tot incidenten 
leidde met vrachtwagenchauffeurs. In dit geval is er een confrontatie geweest met de politie. De 
politie bevestigt dat dit nieuw is en dat zij dit tot nu toe niet meemaakten. Tot nu toe werd de 
confrontatie geschuwd door deze mensen en liepen zij weg. Ditmaal zijn er een tweetal 
confrontaties geweest, één in de provincie Antwerpen, één in de provincie Vlaams-Brabant, wat 
een nieuwe en kwalijke evolutie is. 

De provinciegouverneur geeft aan dat hij in 2016 en 2017 verschillende vergaderingen heeft 
gehad met de politiediensten, niet omdat hij daarover beslissingen kan nemen, maar in zijn 
coördinerende opdracht inzake veiligheid. Zowel de federale politiediensten als de lokale 
politiediensten werden hierbij betrokken, met name de wegpolitie, de dirco (directeur coördinator) 
en de lokale politie van die gemeenten. Daarnaast werd ook de administratie Wegen en Verkeer 
steeds bij dat overleg betrokken, als beheerder van de autosnelwegen en van de parkings en 
benzinestations op de autosnelweg. 

Vanuit de redenering dat er enerzijds een behoefte is aan die parkeerplaatsen voor alle 
langskomende transport, en van de andere kant om deze problemen beter in te perken, werd eind 
2016 beloofd door het departement MOW (mobiliteit en openbare werken) dat zij een voor 
Vlaanderen volledig plan zou opstellen, waar lang parkeren voor vrachtwagens en waar enkel nog 
kort parkeren toegelaten zou zijn (dus niet meer voor een hele nacht of een heel weekend). Dat 
plan is er uiteindelijk niet gekomen. 

In september vorig jaar, tijdens een nieuw overleg met de verschillende diensten, is specifiek 
gevraagd om minstens de parking in Everberg ’s nachts te sluiten. Er doen zich daar niet zo 
verschrikkelijk veel problemen voor, wel zeer geregeld met beperkte aantallen, maar dit is een 
parking zonder enige faciliteiten. Er is dus geen benzinestation of toilet. In die zin is dat niet echt 
belangrijk voor de transportsector. 
Aan de andere kant moet de wegpolitie vaak van het ene naar het andere lopen. Bv. bij het 
incident dat zich in Groot-Bijgaarden heeft voorgedaan vorige week, was er ook een oproep voor 
een incident in Everberg. De wegpolitie had toen geen patrouilles meer beschikbaar om naar 
Everberg te gaan. De lokale politie heeft dit moeten oplossen. 
Vanuit deze redenering kwam vanuit de politiediensten de vraag om die parking ’s nachts te 
sluiten d.m.v. een slagboom of iets dergelijks. De administratie Wegen en Verkeer heeft echter in 
een brief geantwoord dat ze dat niet zouden doen.

Er bestaat ook reeds langer de discussie over mogelijke private beveiliging. Minister Weyts heeft 
immers op een bepaald ogenblik beslist om private beveiliging te voorzien op parkings in West-
Vlaanderen, in Jabbeke, en in Oost-Vlaanderen, in Drongen. De provinciegouverneur is nooit 
vragende partij geweest voor 24 uur op 24 private beveiliging, omdat de problemen zich slechts 
voordoen tijdens vijf nachten van de week. De problemen zouden zich niet voordoen op 
vrijdagnacht en zaterdagnacht, omdat er die ochtenden geen vrachtwagens vertrekken naar 
Engeland. Men vraagt dus eigenlijk private beveiliging vanaf de zondagnacht t.e.m. de 
donderdagnacht, en dit enkel ’s nachts. 
Als het te kostelijk zou zijn om dat elke nacht te voorzien, heeft de provinciegouverneur gevraagd 
toch gespreid en geregeld private beveiliging te voorzien. Wanneer dit een beetje onvoorspelbaar 
een keer de maandagnacht, een keer de dinsdagnacht, enzoverder voorzien wordt, zou dat toch 
een ontradend effect hebben. Deze vraag is een paar keer gesteld, maar hier is voorlopig niet op 
ingegaan.

Een ander aspect is de belasting van de politiediensten. De wegpolitie in Vlaams-Brabant moet 
een groot deel van haar capaciteit inzetten voor deze problematiek en besteedt vooral ook veel 
uren aan de administratieve opvolging daarvan. Er is voorzien dat de centrale diensten van de 
federale politie versterking kunnen sturen, wat ze ook geregeld doen, maar voor deze 
administratieve opvolging zorgen zij niet. Telkens de wegpolitie een actie doet, is ze dus uren 
bezig met de administratieve opvolging.  
Het jongste jaar, en zeker het jongste half jaar, zijn meer acties gepland en uitgevoerd geweest. 
Men heeft dus een intensivering gedaan van de controles op de snelwegparkings. In de zomer 
van 2017 heeft de politie immers vastgesteld er een toename was van het aantal mensen die 
probeerden in die vrachtauto’s te klimmen. Hierdoor zijn er meer acties ondernomen. 
De vraag is echter vooral om meer ontlast te worden van die administratieve opvolging en om 
sneller bericht te krijgen over wat men moet doen met een migrant die opgepakt wordt. De 
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beslissing daarvan ligt bij de dienst vreemdelingenzaken. De politie laat dus weten aan deze 
dienst dat ze een bepaalde persoon hebben opgepakt, eventueel met vingerafdrukken. Daarna 
zitten zij vaak uren vast om die persoon in de cel te houden en moeten zij daar bij blijven tot men 
weet van de dienst vreemdelingenzaken wat met die persoon gedaan moet worden: overbrengen 
naar één of ander centrum, vrijlaten, ... De beslissingen daarover liggen bij de dienst 
vreemdelingenzaken en de bevoegde staatssecretaris. De provinciegouverneur kan daarover 
geen uitspraken doen. 
De wegpolitie zegt dat zij op haar andere opdrachten, die in het nationale veiligheidsplan aan haar 
zijn opgedragen, dit gaat vooral over cargodiefstallen en drugstraffic, niet meer kan werken, omdat 
al haar capaciteit opgaat aan de problematiek van de transmigranten. Deze andere opdrachten 
staan nochtans ook centraal in het nationaal veiligheidsplan. 

Vandaar de vraag dus enerzijds naar een interventie van de wegbeheerder, om hierdoor één en 
ander beter te kunnen beheersen, en anderzijds naar een verlichting vooral van de 
administratieve verwerking en opdrachten van de wegpolitie, zodat zij daar niet al haar capaciteit 
moet insteken en nog wel degelijk haar andere doelstellingen kan proberen waar te maken.

De heer Laeremans refereert naar zijn derde vraag. Hij stelt dat men regelmatig mensen oppakt 
en vraagt of daar geen statistieken van bijgehouden worden, waarop men kan zien dat het iedere 
keer dezelfde mensen zijn die terugkeren en gevaar betekenen voor vrachtwagenchauffeurs of 
agenten. Op deze manier is het dweilen met de kraan open. Hij vraagt of er geen oplossing 
voorzien wordt voor de mensen die telkens opnieuw opgepakt worden. 

De heer De Witte, provinciegouverneur, herhaalt dat dit beslissingen zijn van de dienst 
vreemdelingenzaken, onder het gezag van de bevoegde staatssecretaris. Dat is het beleid dat zij 
voeren en de provinciegouverneur kan en mag daar niet in tussenkomen. Hij kan dus ook niet 
antwoorden op deze vraag. 

о De heer Koen Moeyersons diende op 22 januari 2018 een mondelinge vraag in inzake de 
meetresultaten met betrekking tot de wateroverlast aan de Kleine Molenbeek.

De heer Moeyersons verduidelijkt dat zijn vraag er komt naar aanleiding van een antwoord dat hij 
heeft gekregen op een schriftelijke vraag die hij heeft ingediend in oktober 2017. Die schriftelijke 
vraag ging over de aangekondigde maatregelen die genomen zouden worden in 2013 en 2014 ter 
bestrijding van de wateroverlast in de vallei van de Kleine Molenbeek. Die aangekondigde werken 
zijn er tot nu toe nog altijd niet gekomen. In het antwoord stond dat er verder onderzoeken werden 
gedaan en dat deze resultaten werden verwacht in november 2017. Dan zou er bepaald worden 
of het overstromingsgebied Kleine Molenbeek meegerekend zou worden tot de gemeenten met de 
grootste kosten-baten-effectiviteit. 

Aangezien er in december 2017 opnieuw wateroverlast is geweest, is hij benieuwd naar de 
resultaten. Concreet heeft hij twee vragen:
- welke meetresultaten heeft de toetsing van het voorontwerp, om de buffercapaciteit van de 
Kleine Molenbeek te optimaliseren, opgeleverd?
- wordt het overstromingsgebied Kleine Molenbeek meegerekend tot de gebieden met de grootste 
kosten-bateneffectiviteit waarvoor een definitief ontwerp wordt uitgewerkt?

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat dit inderdaad een heel gevoelig en groot gebied is. 
De werkzaamheden die de provincie uitvoert langs de verschillende beken daar, moeten voor een 
groot stuk zorgen dat Londerzeel gevrijwaard wordt. 

Zoals gezegd in het najaar, heeft de provincie extra opmetingen laten doen, omdat men 
vastgesteld had dat een aantal nieuwe elementen in de meetinstrumenten binnengekomen waren, 
zowel op het niveau van hydrologie als de hydraulica (zowel de weersomstandigheden als de 
stroom van het water dat neergevallen is, op zich). Ook de hoogtemodellen, die digitaal veel 
nauwkeuriger zijn, geven een beter zicht op de capaciteit. 

Daaruit zijn de volgende resultaten gekomen.

In het voorontwerp werden zes stukjes aangeduid. Van de eerste twee stukjes, afwaartse 
Brusselstraat en opwaartse Brusselstraat, blijkt dat de effectiviteit niet in verhouding zou zijn tot de 
investering. In de afwaartse Brusselstraat zal bekeken worden om plaatselijke dijkjes te maken. In 
de opwaartse Brusselstraat is het wellicht niet efficiënt om dat te doen. 
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Wat de andere gecontroleerde overstromingsgebieden betreft, zijn de investeringen wel zinvol. 
Concreet zou het, ter hoogte van Leefdaal en van de Vier Eiken, effectief zijn, als we in het 
voorontwerp ook de dijken zouden verhogen, zodat de capaciteit echt zinvol wordt. Echter, in het 
gebied van de Vier Eiken is ondertussen een ankerplaats aangeduid rond het kasteel van Imde. 
Daarmee moet dus rekening gehouden worden. De twee gebieden Linker- en Rechteroever, ter 
hoogte van Neerpoorten, blijven alle twee zinvol en uitvoerbaar. 

Men zal eerst contact opnemen met de gemeente om deze dingen samen te overlopen en te 
bekijken hoe men dit gaat aanpakken en hoe snel men dit gaat kunnen doen. Deze regio blijft 
echter wel een prioritaire regio. 

De provincie heeft ondertussen ook een aanbod gekregen vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij 
om een project te starten, zoals de VMM dit in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen gedaan 
heeft. Het betreft een ‘overstromingsrisicobeheersplan’ voor de regio van de Vliet en de 
Molenbeek. Dit zou gaan over Merchtem, Londerzeel en Puurs, dus over de provinciegrens heen. 
In dit project zou ingezet worden op ‘Meerlaagse Waterveiligheid’, verschillende stappen worden 
immers ingebouwd. De provincie wil op deze manier mee bekijken wat complementair met zijn 
allen in de regio kan gedaan worden. 
Dit project moet nog starten. Het betreft niet alleen het stukje Kleine Molenbeek uit de vraag, maar 
Kleine Molenbeek is wel een belangrijk deel van dit stroomgebied. 

De heer Moeyersons vraagt of, volgens de metingen, de vooropgestelde planning niet effectief 
was voor het stuk in de Brusselstraat. 

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dat wat men daar zou doen, niet zinvol zou zijn en 
dat men er beter individueel naar een aantal woningen toe iets doet. Bij het stukje opwaarts zou 
dit echter werken bij een gewone bui, maar een averechts effect hebben bij een grote bui. Dit 
heeft men nog niet vaak gezien. Men heeft daar dus aangeraden er beter geen investeringen op 
te doen. 

De heer Moeyersons vraagt of verder onderzocht wordt hoe dat kan opgelost worden?

Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, bevestigt dit voor de zes aangeduide deelgebieden. De 
provincie zal nu eerst met de gemeente overleggen, omdat deze daar haar mening moet over 
kunnen geven. De resultaten van de dienst werden vorige week verkregen en de gesprekken 
moeten nu gepland worden. Maar men weet dat dit een regio is die bij voorrang moet aangepakt 
worden.

о Mevrouw Lena Ghysels diende op 22 januari 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot de 
aansprakelijkheidsvordering n.a.v. de aanpassing van de vliegroutes.

Mevrouw Ghysels deelt mee dat zij vernam dat de provincie kostendelend wil aansluiten bij de 
aansprakelijkheidsvordering die de gemeenten Steenokkerzeel, Tervuren, Kampenhout en 
Zaventem hebben ingesteld tegen de Belgische Staat n.a.v. de aanpassing van de vliegroutes ten 
gevolge van de verstrengde Brusselse geluidsnormen. Deze aanpassing geeft immers aanleiding 
tot meer geluids- en milieuhinder voor de Vlaamse Rand.

In dit verband wil zij graag de volgende vragen voorleggen:

- Geldt het financieel engagement van de provincie enkel voor deze aansprakelijkheidsvordering 
of geldt dit ook voor andere lopende procedures o.a. een milieustakingsvordering van een aantal 
gemeenten uit de Noordrand?
- Over welk bedrag gaat het en op welke plaats wordt dit bedrag begroot?
- Welke criteria worden gehanteerd om kostendelend te participeren in dergelijke dossiers?

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er sinds februari 2017 een zogenaamd platform voor 
de luchthavenregio bestaat. Het unieke aan dat platform is dat er vertegenwoordigers zijn uit alle 
windstreken en dat het niet gaat over één bepaalde route. Dat platform komt regelmatig samen en 
er is de voorbije maanden, onder begeleiding van een jurist, een document klaargemaakt. Het 
gaat om een brief en daarna misschien een aansprakelijkheidsvordering. 

Tijdens dat overleg heeft men beraadslaagd hoe het werk van die advocaat en de kosten van een 
eventuele aansprakelijkheidsvordering gefinancierd zouden kunnen worden. Verschillende 
gemeentebesturen hebben gezegd dat zij bereid zijn om die kosten mee te dragen. Dit zijn een 
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tiental gemeenten: Kortenberg, Kampenhout, Steenokkerzeel, Zaventem, Tervuren, Wemmel, 
Grimbergen, Herent, Dilbeek en Halle. Ook Wezembeek-Oppem is vrijwillig tussenkomende partij. 
Er is dus een spreiding. 

De provincie heeft aangegeven eventueel mee te willen financieren. De deputatie heeft hierover 
van gedachten gewisseld, maar er is nog geen beslissing genomen. Zij is bereid om het tweede 
deel van die aansprakelijkheidsvordering mee te financieren, nl. een wetenschappelijke studie om 
aan te tonen hoe de routes op dit moment ingevuld worden. Op die manier kan men aantonen dat 
er geen evenwichtige spreiding is. 

Dit is wat beoogd wordt met deze aansprakelijkheidsvordering: dat er werk gemaakt wordt van het 
juridisch wettelijk kader om een dergelijke evenwichtige spreiding te garanderen. Het federaal 
regeerakkoord legt immers een evenwichtige spreiding op en er zijn ook ondertussen juridische 
uitspraken die een dergelijke evenwichtige spreiding vragen van de regering.

Er zijn nog geen formele beslissingen genomen over de studie die moet besteld worden. Dat moet 
met een bestek gebeuren. Ook op de grootorde hebben we vandaag nog geen zicht. Deze 
beslissingen worden momenteel voorbereid en zij zullen geagendeerd worden op de deputatie. 

Op welke plaats dit zal begroot worden, zal bepaald worden tijdens de eerstvolgende of de 
tweede begrotingswijziging. 

Raadsvoorstellen

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 1. 
Overheidsopdracht voor de dienstenopdracht voor het uitvoeren van een landschapsstudie naar 
hernieuwbare energie in het Pajottenland; goedkeuring bestek en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 19 december 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat dit voorstel met gunstig advies besproken is in de 
commissie. Tegen 2040 wil men de provincie Vlaams-Brabant klimaatneutraal maken. In 2016 werd 
de studie naar de energiekansenkaarten afgerond. Hieruit blijkt dat de provincie Vlaams-Brabant in 
sommige regio’s heel wat potentie heeft aan hernieuwbare energie, zeker wat betreft het Pajottenland.

Voor het Pajottenland werd in augustus 2016 een strategisch project ingediend. Eind 2017 werd dit 
goedgekeurd door de Vlaamse regering, wat op het moment van de commissie nog niet bekend was. 
Men kan zich in deze regio de volgende 3 jaar dus actief inzetten voor hernieuwbare energie.

Specifiek in deze regio kwamen veel aanvragen binnen voor het plaatsen van windturbines. Hierop is 
veel reactie gekomen van de bevolking. Daarom wil men een landschapsstudie organiseren. Met deze 
studie wil men nagaan op welke manier men het mooie landschap van het Pajottenland kan behouden 
en het lukraak plaatsen van windturbines vermijden. Dit moet immers niet alleen van bovenaf bekeken 
worden. Het is belangrijk dat een dergelijke visie en beleid gedragen wordt door de plaatselijke 
actoren. De participatie van de bevolking, van het middenveld en van het bedrijfsleven, dus van alle 
mogelijke partners, is daarom belangrijk. Dit omvat ook de negen gemeenten die deelnemen aan het 
project van het regionaal landschap.

Er lopen ook nog een aantal andere strategische projecten. Maar nu is het strategisch project van het 
Pajottenland goedgekeurd. Men wil daarom dit dossier laten goedkeuren op de provincieraad om een 
overheidsopdracht uit te kunnen schrijven voor deze landschapsstudie.

De heer Smout vindt het positief dat dit streekgericht bekeken wordt. Volgens hem wordt er te vaak de 
nadruk gelegd op windturbines, wanneer het gaat over hernieuwbare energie. Het is vooral een 
aanzet om goed in kaart te brengen welke andere alternatieven, vooral zonne-energie, geïntegreerd 
kunnen worden in het landschap. 
Hij mist echter een timing, hoewel hij vaststelt dat er financieringsgegevens zijn van 2018 en 2019. Hij 
vraagt tegen wanneer de studie verwacht wordt.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat dit specifiek voor het Pajottenland uitgewerkt zal 
worden. Men hoopt later deze werkwijze te kunnen overzetten in andere regio’s. Het moet ruimer 
bekeken worden en gedragen worden op provinciaal of Vlaams niveau. Men moet vermijden dat er 
per gemeentebestuur aanvragen binnenkomen.
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Ze beaamt dat het niet alleen gaat over windenergie. De studie moet een globaal plaatje maken.
Wat de timing betreft, voor de landschapsstudie is dit maximum 18 maanden. De timing voor het 
strategisch project is drie jaar. Dit project is immers veel ruimer dan de landschapsstudie.

Mevrouw Van Laere meldt dat in het verleden, bij de goedkeuring van dergelijke dienstenopdrachten, 
in het voorstel van beslissing altijd een budget stond.

De heer Smout merkt op dat het voorziene budget is opgenomen in de nota aan de deputatie, maar 
niet in het voorstel. Hij zegt dat deze cijfers normaal ook in het voorstel van beslissing staan, alsook 
de budgetplaats. Hij vraagt waarom dit nu niet het geval is.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, erkent dat ze dit te laat opgemerkt heeft. Ze zegt dat dit is 
ingeschreven in het budget 2018 en dat een stukje voorzien is in 2019. De exacte budgetplaats heeft 
ze niet bij de hand, maar dit kan nog doorgegeven worden. 

Mevrouw Van Laere vraagt of het in de beslissing bijgezet kan worden, omdat het anders lijkt of men 
een blanco cheque geeft.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, bevestigt dat dit zal vermeld worden, zoals dat in andere 
dossiers gebeurt.

De voorzitter deelt mee dat dit kan beschouwd worden als een technische aanvulling en dat hier geen 
amendement moet voor worden ingediend.

De heer Laeremans vindt het logisch om bij de voorgestelde timing 18 maanden te zetten.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, begrijpt de bezorgdheid van de heer Laeremans. Ze meent dat 
de studie niet op een maand kan uitgevoerd worden. Bij een goed voorstel, of een goed project, geven 
de techniekers mee wat een realistische termijn is om die studie uit te werken. Het zou niet goed zijn 
er zes maanden op te plakken, als dat niet realistisch zou zijn.

De heer Laeremans merkt op dat bij ‘start van de overeenkomst’ 18 mei vermeld staat. Om het 
overzichtelijk te houden, zou er ook een einddatum moeten vermeld staan.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, zegt dat de procedure moet doorlopen worden, maar bevestigt 
dat de timing er duidelijker in mag staan. Er is een uitvoeringstermijn van 18 maanden voorzien. Ze 
denkt dat dit een realistische termijn is. Men moet de tijd gunnen aan het studiebureau om een 
gedragen visie uit te werken.

De heer Dunon merkt op dat het Pajottenland, en een aantal genoemde gemeenten, aan een uniform 
gebied in het Waalse gewest grenst. Hij vraagt of er contacten zijn geweest met Wallonië om na te 
gaan of men daar een uniform beleid kan voeren.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, ontkent dit.

De heer Dunon vraagt wat de bedoeling is van het participatieproces. Hij vraagt of er een specifiek 
draaiboek uit zal gedistilleerd worden over hoe die participatie moet lopen.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verduidelijkt dat het belangrijk is dat het project gedragen wordt 
door het plaatselijk beleid, de inwoners, het bedrijfsleven en het middenveld, wanneer men wil slagen 
in het totale plaatje. Zulke projecten kunnen niet lukraak, zonder overleg, geïnstalleerd worden. Dit 
was een zeer terechte vraag van het beleid. Men heeft verschillende keren rond de tafel gezeten met 
de negen betrokken gemeenten.
In het bestek staat uitgelegd wat er mogelijk aan participatie kan gebeuren. Dat kan op verschillende 
vlakken. Dit zal mee opgenomen worden in de offerte en in de evaluatie. Op blz. 29 en 30 staat hoe 
de participatie en communicatie kan gebeuren op verschillende vlakken.

De heer Dunon merkt op dat de provincieraad zich gaat buigen over deze landschapsstudie. In het 
boekje ‘Ruimtelijke planning in actie’, dat op de banken ligt, leest hij echter dat er in 2017 reeds acties 
waren in het kader van hernieuwbare energie op maat van het Pajottenland en dat de 
landschapsstudie al voorbereid werd door de provincie. Hij besluit dat er reeds dingen gebeuren voor 
de provincieraad beslist en verwijst naar analoge gevallen. Hij vindt dat er vooruitgelopen wordt op de 
beslissingen van de provincieraad.
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Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat een dossier van dergelijke omvang goed moet 
voorbereid worden. Dit dossier landschapsstudie kadert in een groot strategisch project dat in 
augustus 2017 werd ingediend, zoals in de commissie gezegd werd. Dat is de timing voor het 
indienen van dergelijke strategische projecten. Werken rond zulke strategische projecten, 
grensoverschrijdend en over verschillende beleidsdomeinen, zal naar de toekomst toe één van de 
belangrijkste taken van de provincie zijn.
Dit is geen dossier dat van vandaag op morgen wordt voorbereid. Heel wat voorbereidende 
werkzaamheden zijn er reeds aan voorafgegaan; men heeft vaak samengezeten met de 9 
gemeenten, met het regionaal landschap, met PayoPower en er is hard gewerkt aan het boekje in 
2017. De landschapsstudie en het strategisch project zullen in de volgende weken starten.

De heer Dunon beklemtoont dat de provincieraad moet beslissen of de landbouwstudie toegekend zal 
worden.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, benadrukt dat er reeds een positief advies was van de 
commissie.

De heer Smout merkt op dat het over een landschapsstudie gaat en de integratie van een 
energetische opwekking binnen dat landschap. Hij vraagt of er ook een economisch luik aan de studie 
verbonden is, nl. betreft de rentabiliteit. Zal deze studie ook het economische rendement in kaart 
brengen? Hij vindt dat dit vaak gemist wordt in dergelijke dossiers.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, zegt dat het specifiek gaat over een landschapsstudie. Men 
moet bekijken of het altijd grootschalige windturbines moeten zijn, of het niet wat kleiner kan, of er niet 
meer geïnvesteerd kan worden in zonne-energie en of er nog andere vormen mogelijk zijn? Het was 
de uitdrukkelijke bezorgdheid van de plaatselijke actoren om het landschap op de minst mogelijke 
manier te kwetsen. De gevraagde cijfermatige gegevens zitten niet in de studie, maar men zal 
proberen deze zorgen en vragen mee op te nemen in de studie.

De voorzitter legt voorstel nr. 1 (met toevoeging van het budget en budgetplaats) ter stemming voor.
Voorstel nr.1 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 67 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 
0 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 2. 
Overheidsopdracht voor het uitvoeren van analyse, ontwerpend onderzoek en instrumentontwikkeling 
in het kader van lokale ruimtetrajecten in de provincie Vlaams-Brabant (raamovereenkomst) ten 
behoeve van de dienst ruimtelijke planning van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 19 december 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat dit voorstel kadert in de opmaak van de visienota, die 
in de volgende commissie zal toegelicht worden. Er is heel wat beweging in de ruimtelijke visie in 
Vlaanderen. Dit wil men graag vertalen in de praktijk door een aantal lokale ruimtetrajecten te 
realiseren.

Hiertoe wil de provincie een raamcontract aangaan voor vier jaar. Binnen dit raamcontract kan de 
provincie voorstellen doen om strategische projecten uit te werken, zoals in de Zennevallei, de 
Horizon en de Getevallei, maar men is over heel de provincie met zulke projecten bezig. In het 
voorstel is een lijst met een aantal mogelijke deelopdrachten toegevoegd. Dit gaat van voorstellen 
over kernversterking tot transformaties van stationsomgevingen enz. De provincie wil deze projecten 
in overleg met de gemeenten doen, want zij zijn daarin belangrijke partners.
Ook de gemeenten en het departement omgeving van de Vlaamse overheid kunnen afnemen van 
deze raamovereenkomst, omdat zij de belangrijkste partners zijn in dit dossier.
De raamovereenkomst zal 48 maanden lopen en zal toegekend worden met een openbare 
aanbesteding op Europees en nationaal vlak.

Belangrijk is om de nieuwe ruimtelijke visie in de praktijk te brengen, zodat dit contract als pilootproject 
kan dienen. Hierdoor kunnen de gemeenten van de provincie leren en vice versa.

Mevrouw Van Laere vraagt of het bedrag kan opgenomen worden in het besluit.

De voorzitter bevestigt dit.
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De heer Dunon vindt het voorstel een goed initiatief, maar wat vaag. Hij begreep uit de commissie dat 
veel te maken heeft met de veelbesproken betonstop en dat heel wat gemeenten niet goed weten hoe 
ze dit moeten aanpakken. Hij vraag zich af hoe de gemeenten hier concreet mee aan de slag kunnen 
gaan en hoe de provincie dat gaat aanpakken.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, denkt dat de gemeenten er veel aan zullen hebben. Er komen 
veel vragen vanuit de gemeenten rond de nieuwe ruimtelijke visie, zelfs van kleinere gemeenten.
De ene gemeente gaat er makkelijker mee om dan de andere om die visie in de praktijk te brengen. 
Sommige gemeenten zijn al bezig met de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen specifiek voor 
kernversterking, andere gemeenten weten niet hoe ze eraan moeten beginnen. Daarom wil men de 
nieuwe ruimtelijke visie in de praktijk laten vertalen met een aantal pilootprojecten, die als voorbeeld 
kunnen dienen voor de gemeenten.
De gemeente kan zich bovendien inschrijven in de raamovereenkomst, zodat zijzelf geen 
overheidsopdracht moet opstellen.
De gemeenten zijn de belangrijkste partners, zij moeten zeker meegenomen worden om te komen tot 
een gedragen ruimtelijke visie in de provincie.

Mevrouw Van Laere deelt mee dat alle gemeenten ook een aanbod gekregen hebben van de 
Vlaamse Bouwmeester om een scan te maken. Deze scan heeft min of meer hetzelfde doel, nl. kijken 
hoe de kernversterking kan bereikt worden. Zij vraagt of hiermee overleg is geweest.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, bevestigt dit, maar zegt dat dit niet hetzelfde is. Ook zij heeft die 
vraag gesteld, omdat men niet tweemaal hetzelfde moet aanbieden. De scan kan een voorbereidende 
analyse zijn voor het latere aanbod aan de gemeenten. Aan de gemeenten die hierover advies 
vragen, wordt bevestigd dat zij hierop kunnen ingaan.

De heer Smout vraagt wat andere provincies hiermee doen, dit is immers een Vlaamse materie. Hij 
vraagt of Vlaams-Brabant een bepaalde reden heeft om dit al dan niet te doen. Hij zou verwachten dat 
deze opdracht in alle provincies moet uitgevoerd worden.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, vraagt of hij bedoelt dat de provincies dit samen moeten doen. 
De provincie Vlaams-Brabant maakt alleen een provinciale visienota. Onze provincie is een heel 
andere provincie dan Limburg, West-Vlaanderen of Antwerpen, dat zijn allemaal typische provincies. 
Dit is een uitwerking van de visienota van Vlaams-Brabant, die in een eindfase zit. Het meenemen van 
de gemeenten is het beleid van de provincie Vlaams-Brabant. Het is niet de bedoeling dit in overleg te 
doen met de andere provincies.

De heer Smout meent dat elke provincie zijn eigen visie heeft, maar dat men toch vertrekt van 
Vlaanderen. De provincie Vlaams-Brabant heeft heel wat buren. Hij vindt dat dit moet afgestemd 
worden, zodat men over de provinciegrens niet plots in een andere situatie terechtkomt. Hij vraagt of 
er samenspraak is geweest.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, meent dat dit niet nodig is. Het departement omgeving wordt 
ook meegenomen. Het is een verhaal van Vlaanderen, de provincies, en de gemeenten waarbij men 
de visie van Vlaams-Brabant in pilootprojecten wil omzetten en waar de gemeenten heel wat kunnen 
uithalen.

De heer Dunon vraagt of ze ook de kleinere plattelandsgemeenten wil meenemen, met hun specifieke 
kenmerken.

Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, bevestigt dit. Ze verwijst naar de strategische projecten 
Pajottenland en Getevallei, beide totaal andere projecten. In deze projecten werkt men met kleinere 
gemeenten en dorpen en op maat van een regio met typische kenmerken en eigenheden. Dat is een 
belangrijke uitdaging voor de volgende jaren voor de provincies.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr.2 (met toevoeging van het budget en budgetplaats) ter stemming voor.
Voorstel nr.2 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 62 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 
4 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 3.
Opdracht voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een startnota met 
tracébepaling en haalbaarheidsonderzoek, projectnota met voorontwerpplan en wervend 
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beeldmateriaal in het kader van de fietssnelweg FR0 langs spoorlijn 25/27 in HAREN-MACHELEN-
VILVOORDE. Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen en van de 
samenwerkingsovereenkomst.
Dit voorstel werd op 19 december 2017 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer 
en mobiliteit.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat het voorstel gaat over het gunnen van een opdracht aan 
een studiebureau voor het opmaken van de startnota, de projectnota en de wervende beelden voor de 
fietssnelweg die de HST-route in Machelen zal verbinden met de F1.

Deze fietssnelweg komt toe in Vilvoorde en loopt over het grondgebied Machelen, Vilvoorde en een 
stukje van Brussel. De route bedraagt ruim vier kilometer, waarvan een deel over Brussel loopt, zijnde 
1,3 km. Om een verdeling te maken van de kosten, zijn afspraken met Brussel gemaakt, rekening 
houdend met het aantal kilometers dat op Brussels grondgebied ligt.

De route was al opgenomen in het masterplan voor het reconversiegebied Machelen-Vilvoorde in 
2008. Er werd verder studiewerk rond gedaan door de eigen diensten. Nu wil men een studiebureau 
aanstellen voor deze drie verschillende zaken.

Er worden een achttal studiebureaus aangeschreven. De timing is opgenomen in de nota. Dit is de 
start van de realisatie van deze fietssnelweg. Men weet ondertussen dat de eigenlijke realisatie van 
een fietssnelweg een lange doorlooptijd heeft. In dit gebied zal dat niet minder zijn. Het is een zeer 
moeilijk gebied, maar de gedeputeerde Dehaene is overtuigd van de meerwaarde van deze 
fietssnelweg.

Mevrouw Van Laere herhaalt haar vraag om de bedragen ook voor dit voorstel op te nemen in het 
besluit.

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 3 (met toevoeging van het budget en budgetplaats) ter stemming voor.
Voorstel nr.3 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 66 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 
0 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 4.
Dienstenopdracht voor het uitvoeren van het groenbeheer en- onderhoud op de provinciale site van 
het PIVO-opleidingscentrum te Asse en het Proefcentrum Pamel te Roosdaal via sociale economie 
(raamovereenkomst). Goedkeuring van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 9 januari 2018 behandeld in de raadscommissie onderwijs, PIVO en veiligheid.

De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat er op dit moment twee contracten bestaan voor het 
groenonderhoud in het PIVO en het proefcentrum Pamel. Deze twee contracten lopen af. Voor Pamel 
is dit in augustus 2018 en voor het PIVO zal het drempelbedrag van 209.000 euro wellicht in het 
voorjaar van 2018 bereikt worden. Er moet dus een nieuwe opdracht gegund worden. Men wenst 
deze twee samen te gunnen en de nieuwe opdracht vanaf april 2018 te kunnen toewijzen, met de 
bedoeling die te laten lopen tot 2022.
Een expliciete voorwaarde is dat een sociaal tewerkstellingsinitiatief deze opdracht binnenhaalt.

De voorzitter herhaalt dat ook hier de suggestie van mevrouw Van Laere zal gevolgd worden en dat 
de referentie naar het budget ook aan dit voorstel zal toevoegen. 

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr.4 (met toevoeging van het budget en budgetplaats) ter stemming voor.
Voorstel nr.4 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 63 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 
0 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 5.
Vervanging afgevaardigden voor een mandaat in de bestuursorganen van de vzw's regionale 
landschappen Dijleland, Groene Corridor, Noord-Hageland en Pajottenland & Zennevallei. 
Dit voorstel werd op 4 januari 2018 behandeld door de deputatie.

Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat het gaat over de vervanging van twee ambtenaren in de 
bestuursorganen van alle regionale landschappen behalve Zuid-Hageland. Het gaat ook over de 
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politieke vervanging van Jozef De Borger in het regionale landschap Groene Corridor.

Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd.

De voorzitter deelt mee dat de deputatie beslist heeft in de vergadering van 4 januari 2018 om Ingrid 
Beuls, bestuurssecretaris leefmilieu, voor te stellen als vervangende effectieve ambtelijke 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Dijleland.

De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 5 ter geheime stemming voor.
Artikel 1 van voorstel nr. 5 wordt bij geheime stemming aangenomen met 55 stemmen voor, 1 
tegenstem en 8 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Aldus wordt mevrouw Ingrid Beuls aangeduid als effectieve ambtelijke vertegenwoordiger in de 
Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Dijleland.

De voorzitter deelt mee dat hij volgende kandidaturen ontvangen heeft voor de functie van effectieve 
bestuurlijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap 
Groene Corridor: de heer Rik De Baerdemaeker en mevrouw Lena Ghysels.

De voorzitter legt stemming 1 van artikel 2 van het voorstel nr. 5 ter geheime stemming voor.
De heer Rik De Baerdemaeker behaalt bij geheime stemming 39 stemmen, Mevrouw Lena Ghysels 
behaalt 16 stemmen, 7 provincieraadsleden onthouden zich, geen enkel provincieraadslid stemt tegen 
en er is 1 ongeldige stem, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt de heer Rik De Baerdemaeker aangeduid als effectieve bestuurlijke vertegenwoordiger in 
de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Groene Corridor.

De voorzitter deelt mee dat de deputatie beslist heeft in de vergadering van 4 januari 2018 om Ingrid 
Beuls, bestuurssecretaris leefmilieu, voor te stellen als vervangende effectieve ambtelijke 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Groene Corridor.

De voorzitter legt stemming 2 van artikel 2 van het voorstel nr. 5 ter geheime stemming voor.
Stemming 2 van artikel 2 van voorstel nr. 5 wordt bij geheime stemming aangenomen met 53 
stemmen voor, 0 tegenstemmen en 11 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de 
resultaten van de stemming.

Aldus wordt mevrouw Ingrid Beuls aangeduid als effectieve ambtelijke vertegenwoordiger in de 
Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Groene Corridor.

De voorzitter deelt mee dat hij volgende kandidaturen ontvangen heeft voor de functie van effectieve 
bestuurlijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de vzw Regionaal Landschap Groene 
Corridor: de heer De Baerdemaeker en de heer Koen Moeyersons

De voorzitter legt artikel 3 van het voorstel nr. 5 ter geheime stemming voor.
De heer Rik De Baerdemaeker behaalt bij geheime stemming 40 stemmen, de heer Moeyersons 
behaalt 15 stemmen, 9 provincieraadsleden onthouden zich en geen enkel provincieraadslid stemt 
tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt de heer Rik De Baerdemaeker aangeduid als effectieve bestuurlijke vertegenwoordiger in 
de Raad van Bestuur van de vzw Regionaal Landschap Groene Corridor.

De voorzitter deelt mee dat hij volgende kandidaturen ontvangen heeft voor de functie van kandidaat 
voorzitter in de vzw Regionaal Landschap Groene Corridor: de heer Rik De Baerdemaeker en de heer 
Joris Van den Cruijce

De voorzitter legt artikel 4 van het voorstel nr. 5 ter geheime stemming voor.
De heer Rik De Baerdemaeker behaalt bij geheime stemming 38 stemmen, de heer Van den Cruijce 
behaalt 17 stemmen, 8 provincieraadsleden onthouden zich en geen enkel provincieraadslid stemt 
tegen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.

Aldus wordt de heer Rik De Baerdemaeker voorgedragen als kandidaat voorzitter in de vzw Regionaal 
Landschap Groene Corridor.
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De voorzitter deelt mee dat de deputatie beslist heeft in de vergadering van 4 januari 2018 om Ingrid 
Beuls, bestuurssecretaris leefmilieu, voor te stellen als plaatsvervangende ambtelijke 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland.

De voorzitter legt artikel 5 van het voorstel nr. 5 ter geheime stemming voor.
Artikel 5 van voorstel nr. 5 wordt bij geheime stemming aangenomen met 49 stemmen voor, 0 
tegenstemmen en 16 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Aldus wordt mevrouw Ingrid Beuls aangeduid als plaatsvervangende ambtelijke vertegenwoordiger in 
de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland.

De voorzitter deelt mee dat de deputatie beslist heeft in de vergadering van 4 januari 2018 om Ingrid 
Beuls, bestuurssecretaris leefmilieu, voor te stellen als plaatsvervangende ambtelijke 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei.

De voorzitter legt artikel 6 van het voorstel nr. 5 ter geheime stemming voor.
Artikel 6 van voorstel nr. 5 wordt bij geheime stemming aangenomen met 51 stemmen voor, 0 
tegenstemmen en 15 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming.

Aldus wordt mevrouw Ingrid Beuls aangeduid als plaatsvervangende ambtelijke vertegenwoordiger in 
de Algemene Vergadering van de vzw Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

De voorzitter vraagt een gezamenlijke hoofdelijke stemming over de artikelen 7,8 en 9, die te maken 
hebben met de duur van het mandaat en het voorgestelde einde van het mandaat.

De voorzitter legt artikelen 7, 8 en 9 van het voorstel nr. 5 ter stemming voor.
Artikelen 7, 8 en 9 van voorstel nr. 5 worden bij hoofdelijke stemming aangenomen met 42 stemmen 
voor, 0 tegenstemmen en 22 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten 
van de stemming.

De voorzitter nodigt de provincieraadsleden uit op de nieuwjaarsreceptie in de foyer. Hij zegt dat de 
volgende provincieraad zal plaatsvinden op 27 februari 2018 en sluit de vergadering om 15.20 uur.


