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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 
 

 provincieraad van 29 mei 2018 

 
 
Voorzitterschap van de heer Chris Taes 
 
 
De vergadering wordt om 14.05 uur geopend 
 
 
Verontschuldigingen 
 
De heer Julien Dekeyser, mevrouw Lucia Dewolfs, de heer Joris Van den Cruijce, mevrouw Liselore 
Fuchs, de heer Joël Vander Elst, mevrouw Marie-Claire Loozen, de heer Johan De Haes, 
provincieraadsleden. 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
Mededelingen 
 
• Toelichting rond het gebruik van het WIFI-netwerk 
 
Provincieraadsleden kunnen op twee manieren connecteren met het netwerk: 
 

- via een certificaat (werkt zo van bij het begin van de legislatuur) waarmee men op het netwerk 
van de provincieraad kan; 

- via een vaste account ‘guest’, zoals de externe gebruikers, voor de toestellen waarop om 
verschillende technische redenen geen certificaat kan geplaatst worden. 

 
De manier van aanmelden is omschreven in de handleiding als bijlage. 
 
Schriftelijke vragen 
 
 
De voorzitter deelt mee dat op 27 april 2018 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag van 
mevrouw Sonia Van Laere van 9 april 2018 met betrekking tot provinciale verwijlintresten. 
 
De voorzitter deelt mee dat op 18 mei 2018 een antwoord werd verstrekt op de schriftelijke vraag van 
mevrouw Sarah Sneyers van 24 april 2018 met betrekking tot doorgeknipte fietsroutes en aangepaste 
bewegwijzering. 
 
 
Indiening van de verslagen 
 
De voorzitter zegt dat de voorstellen nrs. 31 t.e.m. 35, de kennisgeving nr. 36, de voorstellen nr. 37 & 
38, de kennisgeving nr. 39 en de voorstellen nrs. 40 t.e.m. 46 hem werden ingediend. 
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Notulen 
 
De voorzitter meldt dat de notulen van de vergadering van de provincieraad van 24 april 2018 
beschikbaar zijn op de deelsite. Voor de goedkeuring ervan wordt verwezen naar artikel 33 van het 
provinciedecreet. 
 
Mevrouw Ghysels heeft nog een opmerking over de notulen, in verband met het gebruik van het logo. 
Ze wil duidelijk stellen dat de opmerking die de fractie kreeg van de provincie niet ging over 
vervormingen van het logo, maar wel degelijk over het gebruik van het logo in combinatie met een 
partijpolitiek logo.  
Mevrouw Schevenels kreeg een opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur, omdat zij het 
Open VLD-logo combineerde met het provincielogo, en de fractie krijgt die opmerking van de 
deputatie. Zijn dit geen twee maten en gewichten? Ze wil ook weten hoe het staat met gebruik door 
derden. Opent dit de deur voor misbruik niet? Met de verkiezingen in het vooruitzicht kan men het 
massaal gaan gebruiken in partijpropaganda. Is dit wel de bedoeling? 
 
De voorzitter reageert dat het eerste deel van de vraag reeds werd beantwoord door de gedeputeerde 
op de provincieraad van 24 april 2018. 
 
Mevrouw Ghysels weerlegt dat de omzendbrief ging over partijpolitieke logo’s, niet alleen over 
heraldiek. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, reageert dat op die vraag van de minister een antwoord is 
geformuleerd, waarop geen verdere reactie volgde. 
 
Mevrouw Linda De Dobbeleer-Van den Eede, merkt op dat de ene dit dus mag gebruiken, de andere 
niet. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, ontkent dit. Intussen is immers het antwoord van de 
communicatiedienst overgemaakt. Ze heeft geen reden om te vrezen dat het logo wordt misbruikt. De 
communicatiedienst hanteert deze regel reeds vele jaren, en de ervaring toont aan dat tot op heden 
hieraan geen grote risico’s verbonden zijn. Men springt er voorzichtig en rationeel mee om.  
 
Vragenuur (toepassing van art. 32 van het provinciedecreet) 
 
De heer Laeremans diende op 26 mei 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot 
drugscontroles aan en in de provinciale domeinen. 
 
De heer Laeremans verwijst naar een artikel in het Laatste Nieuws (22 mei 2018) waarin bericht werd 
dat drie mensen werden betrapt op drugsbezit/druggebruik in de buurt van het provinciaal domein van 
Diest. Druggebruik verhoogt het risico op agressief gedrag en criminaliteit, wat een negatieve impact 
kan hebben op de veiligheid in de provinciale domeinen. Hij wenst te weten of er in het verleden al 
controles zijn gehouden op drugs in onze provinciale domeinen. Zo ja: wie vraagt die aan, hoe vaak 
vinden die plaats, welke middelen worden er daarvoor ingezet en wat zijn de resultaten daarvan? Zo 
neen: wat is de verklaring daarvoor? Vindt de deputatie het geen goed idee om dat in het 
zomerseizoen minstens enkele keren te doen in Diest en Huizingen? 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, legt uit dat de provincie zelf geen drugscontroles kan laten 
uitvoeren in de provinciale domeinen. Dit is een taak van de politie. In het jaarlijks veiligheidsoverleg 
kwam deze problematiek aan bod en werd aan de politie gevraagd om controles uit te voeren. De 
actie die op 19 mei plaatsvond in het provinciedomein Halve Maan was daar het resultaat van en er 
wordt nog een controle gepland. De korpschef moet dergelijke actie evenwel geruime tijd op voorhand 
organiseren met de weersomstandigheden als onbekende factor.  
Deze controles kunnen plaatsvinden op de toegangswegen, de parking en aan de toegangspoort, 
afhankelijk van het weer en het aantal bezoekers. 
Druggebruik op en rond het domein Huizingen en Kessel-Lo is momenteel een heel beperkt en 
beheersbaar fenomeen. Indien dat niet meer het geval zou zijn, dan wordt dit besproken op het 
veiligheidsoverleg en desgevallend zullen maatregelen worden getroffen. 
 
De heer Laeremans merkt op dat de gedeputeerde spreekt van controle in het domein, terwijl het 
artikel gewaagt van buiten het domein. De gedeputeerde spreekt van ingangswegen, parking enz. 
Stel dat er in en rond het zwembad gedeald wordt, aan de kleedkamers, … wordt dit dan niet in het 
domein gevraagd? Is dit wel degelijk beheersbaar?  
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De heer De Witte, provinciegouverneur, preciseert dat voor elk veiligheidsdomein geregeld overlegd 
wordt met de plaatselijke politie. Tevens wordt door bijna alle politiediensten sterk ingezet op 
drugscontrole. De politie oordeelt onder gezag van het parket – rekening houdend met de bestaande 
informatie en de mogelijke werkwijze die ze kan toepassen- waar ze wat inzetten. De provincie heeft 
het probleem wel degelijk aangekaart bij de politie, net zoals in het verleden. De politie bekijkt hoe 
ernstig het probleem is en stelt een plan van aanpak vast, in het kader van de aanpak van 
vergelijkbare problemen. Er wordt dus wel degelijk aan gewerkt. 
 
De heer Laeremans concludeert dat er geen steekproeven plaatsvinden. De politie controleert dus 
alleen op eigen initiatief? 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, nuanceert dat het geheel van de veiligheidsproblemen wordt 
bekeken, waarvan druggebruik er één is. Het wordt besproken met de gedeputeerde en de 
plaatselijke burgemeester, samen met de lokale politie en de directeur van het domein. De politie 
schat in waar ze haar lokale capaciteit het sterkst gaat inzetten om dit fenomeen aan te pakken. 
 
De heer Dunon diende op 28 mei 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot het kunstwerk ‘De 
Bijéénraad’ in Bekkevoort ter promotie van het toerisme en de fruitteelt. 
 
Op de kruising van de Heuvelstraat en de Plasveldstraat in Bekkevoort, werd een kunstwerk – getiteld 
‘De Bijéénraad’ van David Hoppenbrouwers – geplaatst ter promotie van het toerisme en de fruitteelt. 
Verwijzend naar een honingraat, gaat het hier om een verzameling van zeshoekige balken, waarbij 
bovenaan het woord ‘appel’ aan de voor- achter- en bovenzijde in tien verschillende talen werd 
aangebracht. 
 
De heer Dunon heeft in dit verband de volgende vragen: 
- Hoeveel heeft dit kunstwerk gekost en door wie werden de kosten voor dit kunstwerk gedragen? 
- Zonder aan de artistieke vrijheid te willen raken; waarom wordt ‘appel’ in het Nederlands op de 

achterzijde vermeld en vanwaar de keuze voor de negen andere talen? 
- Wat is het verband tussen de vermelding van ‘appel’ in 10 talen, de bijenraat (of honingraat), de 

‘bijeenraad’ en fruitplantages en toerisme in het algemeen? 
- Werd dit ontwerp vooraf door de provincie gejureerd of aan de provincie voorgelegd of voorgesteld 

en zo ja; zijn er bij die gelegenheid vragen gesteld of afwegingen gemaakt m.b.t. de taalkeuzes en 
symboliek van het kunstwerk? 

 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat ‘De Bijéénraad’ een kunstwerk is in het kader van het 
Platteland+ project ‘Bloesemkunst in het Hageland’, een succesvol concept dat reeds lang ingebed is. 
Tijdens de bloesemweken wordt in elf gemeentes van het Hageland het publiek onthaald met veel 
bijval (dit jaar waren er weer 9000 bezoekers). Het is echter jammer dat die wandelingen en 
fietsroutes de rest van het jaar weinig aandacht krijgen. De gemeentes en Toerisme Vlaams-Brabant 
hebben dus gekozen voor een laag die daarboven komt. Dit werd het bloesemproject, maar het is de 
bedoeling om mensen het ganse jaar iets aantrekkelijks in de regio landschap te kunnen bieden. Het 
project is een toeristisch opzet van Toerisme Vlaams-Brabant vzw waarbij een artistieke belevingslaag 
wordt gecreëerd op de bestaande bloesemroutes. Voor dit project heeft Toerisme Vlaams-Brabant 
vzw een curator aangesteld, namelijk Close To Bone BVBA (Yves Willems) die instond voor de 
coördinatie, keuze, evaluatie en realisatie van de kunstwerken op de bloesemroutes. De gunning 
gebeurde via vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking en werd gesloten op 19 juni 2017. 
De volledige projectkost voor dit bestek bedroeg 110.000 euro (excl. btw), zijnde 10.000 € per 
kunstwerk in 11 bloesemgemeenten zijnde Bekkevoort, Glabbeek, Lubbeek, Tielt-Winge, Linter, 
Zoutleeuw, Kortenaken, Geetbets, Tienen, Hoegaarden en Landen. Het project is een goedgekeurd 
Platteland+ project met 65% subsidies vanwege Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant en 35% 
gefinancierd door Toerisme Vlaams-Brabant vzw. 
 
Wat de naam betreft: elk kunstwerk heeft een eigen thema (telkens over fruit), hier de bijen, die voor 
de bestuiving van cruciaal belang zijn. Het kunstwerk ‘De Bijéénraad’ is een verzameling van 
zeshoekige balken die een zithoek creëren waar je samen en apart kan zitten. De balken zijn 
geplaatst tegen de helling. De bedoeling is dat je de balken beklimt tot boven en dat je daar kan 
genieten van het volledige kunstwerk, het woord ‘appel’ in de verschillende talen ontdekt en een 
prachtig uitzicht hebt over de boomgaarden en het proefveld. Het is zo opgevat dat je het talud van de 
plantage beklimt, en dan het kunstwerk betreedt.  
 
Het woord ‘appel’ is in verschillende talen willekeurig geplaatst, een link naar de verschillende culturen 
die aan de fruitteelt meehelpen en de verschillende fruitculturen die op het proefveld ertegenover 
staan. De fruitplukkers zijn van essentieel belang voor de fruittelers en die komen uit heel wat 
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verschillende landen en culturen. De vermelding van het woord ‘appel’ in de verschillende talen is dan 
ook een eerbetoon aan hen. De naam ‘Bijéénraad’, in het licht van de artistieke vrijheid, verwijst ook 
naar het belang van deze samenwerking en naar het belang van de bijen voor de fruitteelt. De geel 
gekleurde balken zijn geplaatst in de vorm van een bijenraat, zonder bijen geen bestuiving.  
In navolging van het Strategisch Beleidsplan Hageland startte Toerisme Vlaams-Brabant in 2015 met 
een hernieuwde toeristische samenwerking met de Vlaams-Brabantse gemeenten. Binnen deze 
vernieuwde toeristische regiowerking, die geformaliseerd is in een convenant voor de periode 2015-
2019, is er prioritaire aandacht voor het samenwerken rond specifieke regionale thema’s, die de 
troeven van de gemeenten bundelt en zo de regionale toeristische identiteit versterkt. Met dit project 
wil Toerisme Vlaams-Brabant vzw een extra impuls geven aan de fruitstreek door meer toeristen te 
lokken naar de regio en zo te zorgen voor een economische impuls voor de lokale ondernemers op en 
langs de 4 fietsroutes die de 11 kunstwerken verbinden. Ook voor kinderen en jonge gezinnen werd 
een pakket voorzien, waar kinderen bij enkele kunstwerken opdrachtjes kunnen uitvoeren. 
 
Dit project kadert binnen het thema ‘B(l)oeiend Hageland’ en is een sterk gedragen project. Er wordt 
intensief samengewerkt met 11 gemeenten, regionaal landschap Noord-Hageland en Zuid-Hageland 
en heel wat fruittelers onder andere Healthy Fruit, Fruit Vanhellemont, Luk Vandervelpen in 
Bekkevoort (waar het kunstwerk ‘De Bijéénraad’ is geplaatst), Tom Vandervelpen in Bekkevoort, 
Wijnants in Linter, Koen Vandervelpen in Kortenaken, Stockx in Glabbeek, Veulemans in Kortenaken. 
Elk kunstwerk belicht een karakteristiek aspect van de fruitteelt. Het kunstwerk in Bekkevoort verwijst 
specifiek naar het belang van samenwerking en naar het belang van de bijen voor de fruitteelt.  
 
De keuze van de kunstwerken gebeurt in overleg met een commissie van deskundigen die de niet-
artistieke globale criteria moest evalueren, zoals aanstootgevendheid, eerlijkheid qua grootte-orde en 
lokaal draagvlak. Elk kunstwerk belicht een specifiek aspect van de fruitteelt. Het kunstwerk in 
Bekkevoort verwijst specifiek naar het belang van samenwerking en naar het belang van de bijen voor 
de fruitteelt. De commissie van deskundigen heeft de taalkeuze en symboliek als positief geëvalueerd 
gezien deze refereren naar de multiculturaliteit binnen de fruitteelt. De fruitplukkers zijn van essentieel 
belang voor de fruittelers en die komen uit heel wat verschillende landen en culturen. 
 
De heer Dunon. erkent dat de verbinding bloesems-bijen belangrijk is, zeker in het kader van de 
bedreiging van de bij, maar vindt dat zijn vraag niet beantwoord is. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, resumeert dat de vraag over de appel beantwoord werd, de talen 
zijn een selectie uit de 91 talen die bij de ingang van het provinciehuis te zien is. Er is een curator 
aangesteld om de kunstenaars te verzamelen, om alles op te volgen en te coördineren, en er is een 
ondersteuningsgroep geweest die samengesteld werd uit Yves Willems (Curator), Dirk Bollen 
(cultuur), Karen Salaets (toerisme), Karen Huybrechts (gebouwen), Lieven Elst (directeur Vrije Tijd), 
Nele De Cuyper (erfgoed), Elies Willems (kabinet Swinnen), Silke Lenaerts (projectcoördinator) en 
Isabelle Hollevoet (regiocoördinator Hageland) die hebben beoordeeld of het paste in het landschap. 
De curator is Close To Bone BVBA (Yves Willems), die de gunning kreeg om als curator op te treden. 
 
De heer Dunon wil meer uitleg over de tien talen. Waarom geen Duits, geen Spaans, geen 
Portugees? 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, repliceert dat dit een vraag voor de kunstenaar is.  
 
De heer Dunon komt terug op de verbinding met seizoenarbeiders. De plukkers hebben uiteindelijk 
weinig te maken met de bestuiving … 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, herinnert eraan dat het originele thema fruit is. De plukkers komen 
uit vele regio’s en de appels en peren hebben een wereldwijd afzetgebied.  
 
De heer Dunon herhaalt zijn vraag over de keuze van die tien talen. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, antwoordt dat de keuze willekeurig gebeurd is. 
 
De voorzitter herinnert eraan dat een mondelinge vraag niet bestemd is voor een debat en sluit de 
bespreking van deze mondelinge vraag af.  
Men gaat over tot de derde mondelinge vraag. 
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De heer Fonteyne diende op 27 mei 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot Franstalige 
borden in het provinciedomein van Huizingen.  
 
De heer Fonteyne deelt mee dat hij aanwezig was bij de opening van de rotstuin (op dinsdag 22 mei 
2018) die na jarenlange werken weer heropende. Hij betreurt dat er op hetzelfde moment 
raadscommissies plaatsvonden, daar hij meent dat de provincie trots mag zijn op het domein in 
kwestie. Tot zijn verbazing waren er tijdens de wandeling in het domein Franstalige bordjes te vinden 
met het opschrift “récemment aménagée, ne pas marcher sur les zones semées svp”. Ook op het 
bord stond nog een afbeelding van een voet met een rode streep erdoor. Gelijkaardige borden waren 
er ook in het Nederlands. 
Hij stelt zich de volgende vragen: 
- Waarom werd er gebruikgemaakt van Franstalige borden?  
- In opdracht van wie zijn de bordjes gezet, de aannemer of de provincie zelf? 
- Waarom wordt er zoals afgesproken in het verleden, niet gewerkt met afbeeldingen om duidelijk te 

maken dat de mensen niet op de gezaaide zones mogen stappen? 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, verduidelijkt dat deze borden geplaatst zijn door en op eigen 
initiatief van “Estate & Landscape Management” (ELM), het bedrijf dat de groenrestauratie van de 
rotstuin uitvoerde. De tuiniers van ELM plaatsten de borden vlak voor de opening op 22 mei 2018 o.m. 
op percelen waar het gras pas ingezaaid werd. Dit werd te goeder trouw gedaan.  
De firma ELM werd op de afspraken terzake reeds aangesproken en de borden werden intussen 
reeds verwijderd. 
 
De heer Fonteyne dankt voor de snelle reactie, maar wil weten of de provincie zelf geen bordjes heeft 
om in te zetten. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, bevestigt dat die er wel degelijk zijn, maar op dat moment was het 
aantal ontoereikend. Bovendien waren er zeer veel percelen ingezaaid. De firma plaatste haar eigen 
bordjes dus met goede bedoelingen. Dit is ondertussen rechtgezet. 
 
De heer Dunon diende op 28 mei 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot de ruiming van de 
Motte in Rillaar, een overstromingsgevoelig gebied.  
 
Toen er vorig jaar werd gepolst naar een stand van zaken betreffende de ruimingswerken van de rivier 
de Motte, werd gewezen op de vertraging die de ruimingswerkzaamheden hadden opgelopen (notulen 
raadscommissie Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium van 20 juni 2017.) De heer Dunon 
illustreert zijn vraag met foto’s van het gebied, o.a. van een gevallen boom, van de omliggende ruimte, 
het waterpeil op bepaalde plaatsen, verzanding bij de brug over de Oudenbos.  
 
De heer Dunon stelt in deze context volgende vragen: 
- Wanneer werd de Motte het laatst geruimd? 
- Werd de ruiming van de Motte of de gehele lengte of slechts over bepaalde gedeelten verricht? 
- Werden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd? Over welke afstand en voor beide rivierzijden? 
- Werden er behalve ruimingswerken, ook verdiepingswerken uitgevoerd? 
- Wat gebeurt er met een herhaaldelijk gemelde, omgevallen boom die dwars over de waterloop ligt? 
- Wanneer werd de Motte ter hoogte van de brug over Oudenbos in Rillaar voor het laatst verdiept? 
- Hoe verloopt de controle op de werkzaamheden ter plaatse? Is er een ploegbaas aanwezig en wordt 
er een gedetailleerd verslag opgesteld van de uitgevoerde werkzaamheden? 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, verwijst naar de informatie (over het onderhoud en het maaien van 
waterlopen in gemeenten) die voorhanden is bij de gemeente zelf. Daar beschikt men over 
gedetailleerde info over de werken, met de toezichthoudende contactpersoon van de provincie. Wat 
het toezicht op de werken betreft: daar zijn inderdaad problemen geweest, zoals in de 
raadscommissie vermeld werd. Ze verwijst ook naar de toenmalige ingenieur, die nu vervangen is. 
Deze nieuwe ingenieur voor het Demerbekken zal de zaken meer van nabij opvolgen. Daarnaast is er 
nog iemand die de plaatselijke uitvoering van de werken door de aannemer controleert, en die ervoor 
zorgt dat alles wat opgedragen is, ook nagekeken wordt. Pas daarna worden de zaken in uitbetaling  
gesteld. In concreto: alle werken worden op het terrein opgevolgd en gecontroleerd.  
De terreinmedewerkers en deskundigen houden het dagelijks toezicht op de werken en sturen bij 
waar nodig. Zij koppelen op hun beurt weer terug naar de bekkeningenieur. Uitgevoerde werken 
worden zowel tijdens de werken als na de werken gecontroleerd. Nadat aan eventuele opmerkingen is 
tegemoetgekomen worden de werken goedgekeurd.  
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Wat de foto’s van de heer Dunon betreft: de Motte is een kleine en lange rivier, die voor een grote 
vallei de waterberging moet doen. Het is dus een moeilijke rivier. Ze loopt deels door een stuk natuur, 
door landerijen, dicht bij huizen, onder het centrum van Rillaar (onderbuisd) onder de baan door en 
vandaar weer het veld in, dan richting Aarschot en daar voorbij de molen van Schoonhoven - waar 
elektriciteit gemaakt wordt - waarna ze de Demer ingaat. Een zeer lang traject dus.  
Op de vraag of de Motte geruimd wordt, kan het volgende geantwoord worden: ja, alle waterlopen 
tweede categorie van de provincie komen jaarlijks in de winter aan de beurt voor ruiming. De Motte 
werd dit jaar geruimd in de periode van 26 februari 2018 tot 31 maart 2018, door het bedrijf Geerts 
bvba uit Hechtel-Eksel. 
De vraag is: wat is ruiming? De regelmatige onderhoudswerken omvatten ten eerste oppervlakkige 
ruimingswerken. Dit betreft allerlei materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, schroot, 
grove plantenresten en dergelijke die opstoppingen binnen de bedding of overwelvingen kunnen 
veroorzaken. Ten tweede zijn er maaiwerken: het wegnemen van ongewenste materialen op de 
oevers en het maaien van de oevers en eventueel de aanpalende bermen. Maaien gebeurt in de 
periode tussen 15 juni en 15 juli en tussen 15 september en 31 oktober. 
De oevers worden 2x/jaar gemaaid, waar ze bereikbaar zijn. (op sommige plaatsen gebeurt het zelfs 3 
keer, omdat de waterkwaliteit fel verbeterd is, met navenante plantengroei). In theorie is er langs elke 
zijde van de waterloop een vijfmeterzone waarover onze aannemers zich langsheen de waterloop 
kunnen verplaatsen. In de praktijk echter zijn plaatsen vaak niet of moeilijk bereikbaar. Er wordt 
voortdurend gestreefd naar een zo bereikbaar mogelijke waterloop om het onderhoud zo vlot mogelijk 
te laten verlopen (onder de baan is heel frequent verzanding, daar wordt om de 2 jaar slib geruimd) 
Het bodemmaaien gebeurt 1x/jaar in september-oktober, eveneens door het bedrijf Geerts.  
Dan zijn er grondige ruimingswerken, wat de heer Dunon ‘verdiepingswerken’ noemt. 
Grondige ruimingswerken omvatten het verwijderen van slib uit de waterloop door erkende 
aannemers.  
De Motte wordt op verschillende plaatsen op geregelde basis grondig geruimd (verwijderen slib):  
- op het meest stroomafwaartse deel (tussen de molen van Schoonhoven en de monding in de 

Demer) werd eind 2015 slib geruimd;  
- voorts is er een onderzoek lopende voor een eventuele slibruiming op de Grote Motte o.a. ter 

hoogte van Schoonhoven en verder opwaarts;  
- ter hoogte van Oudenbos wordt op- en afwaarts de koker geregeld slib geruimd (ongeveer elke 2 

jaar). Tijdens de laatste controle dit voorjaar was de toestand er nog in orde. Komende winter zal 
er opnieuw geruimd worden. De laatste keer was in 2016; 

- ter hoogte van de Mottestraat (omgeving houtzagerij ‘De Motte’) werd er in 2016 grondig 
geruimd. 

Bepaalde zones worden als frequent te ruimen beschouwd. De volledige waterloop wordt niet zomaar 
in 1 keer grondig geruimd. Er is wel een onderzoek opgestart om de noodzaak van een slibruiming 
van de Grote Motte over een grotere lengte te bekijken (Schoonhoven en stroomopwaarts), in 
combinatie met de impact van de molen van Schoonhoven op het watersysteem en camping 
Schoonhoven. 
Aangaande de vraag of de ruiming van de Motte over de gehele lengte of slechts over bepaalde 
gedeelten wordt verricht, is het antwoord dat de gehele Motte oppervlakkig wordt geruimd. 
De maaiwerken vinden plaats waar de waterloop toegankelijk is. In natuurgebied wordt niet gemaaid. 
 
De heer Dunon vroeg ook of de werkzaamheden gefaseerd werden uitgevoerd, en over welke afstand 
en of dit voor beide rivierzijden gebeurt. De gedeputeerde licht toe dat de oppervlakkige ruiming 
gebeurt tussen 1 oktober en 31 maart. 
Er wordt ook gevraagd wat gedaan wordt met een herhaaldelijk gemelde omgevallen boom die dwars 
over de waterloop ligt. Gedeputeerde Swinnen vermoedt dat het de boom is die over de waterloop ligt 
ter hoogte van camping Schoonhoven. Het betreft een boom die buiten de bedding van de waterloop 
stond en bijgevolg niet onder het beheer van de dienst waterlopen valt. Bovendien belemmert de 
omgevallen boom de doorstroming niet. Om deze redenen werd hier door de dienst geen actie 
ondernomen. 
Er is enige onduidelijkheid naar de boom waarnaar de foto’s van de heer Dunon verwijzen. Hij kan dit 
later toelichten zodat dit opgenomen kan worden.  
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, gaat ook in op de vraag wanneer de Motte ter hoogte van de brug 
over Oudenbos in Rillaar voor het laatst werd verdiept.  
Ter hoogte van Oudenbos wordt in de koker op- en afwaarts geregeld slib geruimd (ongeveer elke 2 
jaar). Tijdens de laatste controle dit voorjaar was de toestand er nog in orde. Volgende winter zal er 
opnieuw geruimd worden. De laatste keer was in 2016. Dit najaar zal er opnieuw geruimd worden. 
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Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede diende op 27 mei 2018 een mondelinge vraag in met 
betrekking tot de sponsoring van het WK wielrennen in 2021.  
 
In 2021 wordt het wereldkampioenschap wielrennen op de weg voor de 100

ste
 keer georganiseerd. 

Vlaanderen wil bij de UCI een biedingsdossier indienen om dit WK te mogen organiseren. Momenteel 
kunnen kandidaat-organisatoren hun kandidatuur indienen bij Vlaanderen, waarna een beslissing 
volgt over de locaties. In juni wordt een definitief dossier ingediend bij de UCI. De firma Golazo bereidt 
momenteel een kandidatuur voor met als startstad Antwerpen en als aankomststad Leuven. Om als 
start- of aankomststad te fungeren dient een financieel engagement aangegaan te worden en dit 
bedraagt 1,5 miljoen euro voor een startstad en 3 miljoen euro voor een aankomststad. Het 
evenement voor de liefhebbers zal doorgaan van 19 september 2021 tot en met 26 september 2021. 
De totale organisatiekost wordt geschat op 19,5 miljoen euro. Deze inschatting is gebaseerd op een 
studie en de organisatiekosten van vorige WK’s. De deputatie van Vlaams-Brabant zou besloten 
hebben een subsidie te voorzien om de stad Leuven te ondersteunen de aankomst van het WK 
wielrennen 2021 te organiseren.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst te weten welk bedrag de provincie hiervoor heeft 
uitgetrokken, en wat de provincie krijgt in ruil voor dit bedrag. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat de deputatie principieel heeft beslist in te gaan op de 
vraag van Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters om de organisatie van het WK Wielrennen 
2021 naar Vlaanderen en meer in het bijzonder naar Vlaams-Brabant te halen. De ondersteuning gaat 
echter niet naar Leuven maar naar de provincie zelf, die als rechtstreekse partner zal fungeren bij het 
indienen van de kandidatuur. Ter verduidelijking: de stad Antwerpen heeft aan de provincie Antwerpen 
om middelen gevraagd om de startplaats bij hen te laten doorgaan, wat hier niet het geval is. Het 
provinciebestuur is rechtstreeks partner in dit project. Ze ondersteunt de stad Leuven niet financieel, 
maar voorziet een bijdrage van 800.000 euro rechtstreeks aan het organisatiecomité. Aan de 
indieners werd meegedeeld dat de volgende deputatie hierover zal beslissen. De principebeslissing is 
in overleg met het kabinet Homans afgetoetst. Het kabinet gaf de toelating om dit te doen, zodat 
samen met Vlaanderen en de steden Leuven en Antwerpen de kandidatuur ingediend kon worden. 
Wat de return betreft van de 800.000 euro: louter voor de provincie als bestuur is deze minimaal. 
Vanuit economisch en toeristisch standpunt echter, zowel vanuit Vlaams-Brabant als Vlaanderen 
(uiteraard alleen op basis van positief advies van de UCI in september), biedt het een meerwaarde 
aan de provincie. 
 
Wat de verdere return betreft: los van de traditionele VIP-arrangementen en marketing (vanaf oktober 
2019 zal bijvoorbeeld een promotiecampagne gevoerd worden met aanwezigheid van Vlaams 
Brabant: logo, beeld, content, … en een promotiecampagne in de media: krant, radio, tv, … met 
aandacht voor de provincie) is de steun aan de ondernemers het belangrijkste in dit verhaal. Denk aan 
de deelnemers van het kampioenschap zelf (6700 personen, waarvan zo’n 1000 atleten, 5000 gasten 
en 700 journalisten die moeten eten, drinken en slapen). Denk aan het economisch effect op de ganse 
provincie. Ook niet te onderschatten zijn de één miljoen toeschouwers langs het parcours tijdens de 
wedstrijd en de 150 landen die live uitzenden voor 200 miljoen tv-kijkers. 200 miljoen kijkers die de 
provincie gaan zien als decor van het evenement, met unieke backdrops zoals het patrimonium, uniek 
toeristisch erfgoed (onder voorbehoud uiteraard)… Het is ook de bedoeling het parcours zodanig uit te 
dokteren in samenspraak met UCI en bepaalde normen, dat de sportieve uitdagende plekken van de 
provincie in de aandacht gaan komen (het Sven Nys -wielercentrum, de Eddy Merckx - fietsroute …). 
De laatste return is de uitbouw van een jaarlijks wederkerend massa-event, ter promotie van de 
toeristische fietsroutes. De provincie kan bogen op een wielertraditie en men hoopt die 100

ste
 

verjaardag hier te kunnen vieren. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede brengt aan dat de provincie niet langer bevoegd is voor sport. 
Bovendien betreft dit een aanzienlijke kost die volgende legislatuur moet worden opgehoest. Ze wenst 
te weten in welke vergadering van de deputatie dit werd beslist. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde antwoordt dat dit in de deputatievergadering van vorige week 
gebeurde.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede weet niet wat ze zich hierbij moet voorstellen. Met welke 
partijen werd dat besproken? Met de huidige meerderheidspartijen, of andere partijen? 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, verduidelijkt dat de vraag is gesteld vanuit Vlaanderen aan de 
huidige deputatie. Dit werd met het kabinet Homans afgetoetst (omdat inderdaad de volgende 
deputatie dat dan op zich neemt), met de bevestiging dat deze principebeslissing nu genomen wordt. 
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De organisatoren zijn er zich ook van bewust dat alleen de volgende deputatie de toezegging kan 
doen. Het gaat hier immers ook niet over sport, maar over de toeristische en economische 
meerwaarde. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede brengt daartegen in dat men niet kan ontkennen dat het 
wereldkampioenschap wielrennen in de eerste plaats een sportaangelegenheid is. 
 
De heer Dunon diende op 27 mei 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot het 
afwegingskader voor golfterreinen in Vlaams-Brabant.  
 
Vijftien jaar na het Vlaams Golfmemorandum van de liberale minister Dirk Van Mechelen, 
presenteerde de provincie vorige maand haar afwegingskader voor golfterreinen in Vlaams-Brabant. 
Daarin legt de provincie vijf regio’s vast voor 
toekomstige golfterreinen in Vlaams-Brabant. Het persbericht vermeldt o.a. dat “de aangeduide 
locaties en de voorwaarden werden bepaald in samenwerking met de gemeenten en met de 
overkoepelende sectorvereniging Golf Vlaanderen”. 
 
De heer Dunon wenst het volgende te weten: 
- Vanwaar de plotse aandacht voor de samenstelling van dit afwegingskader, terwijl de provincie in 

het verre en recente verleden zich nooit intensief over dit dossier heeft gebogen? Kwam het 
afwegingskader golfterreinen er op vraag of voorzet van Vlaanderen. Zo ja, op instructie van wie of 
welke instantie? 

- Heeft er concreet overleg plaatsgevonden met alle betrokken gemeenten? Op welk manier werd dit 
overleg georganiseerd en wat waren de resultaten binnen elk van de betrokken gemeenten, i.c. 
Leuven, Linden, Tienen, Herent en Asse? 

- Werd dit afwegingskader binnen de voltallige deputatie besproken en wanneer heeft deze 
bespreking plaatsgevonden? 

 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, verwijst naar het golfmemorandum, waarbij de regering zocht 
naar regio’s om golfterreinen te implementeren. Het gaat om golfterreinen van 9 holes. De terreinen 
van 18 holes blijven de bevoegdheid van Vlaanderen, terwijl de gemeenten bevoegd zijn voor de 
inrichting van golfscholen. In het memorandum staat dat het moet gaan om een recreatief gebruik en 
er moet ecologische verwevenheid zijn. Geen privéclubs, maar het grotere kader. Dat kader is ook 
opgenomen in het provinciaal structuurplan. In 2012 diende het bedrijf Golf Practice in Sint-Genesius-
Rode een aanvraag tot planologisch attest in om haar oefenterrein uit te breiden tot een volwaardig 
golfterrein van 9 holes. Deze gemeente reageerde eerst heel positief, daarna niet meer. De mogelijke 
investeerder heeft toen afgehaakt.  
 
Op basis van de bestaande interesse van andere ontwikkelaars en een aangetoonde behoefte werd 
daarom op 13 maart 2014, na overleg met de Vlaamse Vereniging voor Golf, Bloso en Ruimte 
Vlaanderen, door de deputatie beslist om het project te verbreden. Via een integrale aanpak voor de 
provincie zouden potentiële locaties aangeduid worden waar al dan niet op lange termijn een 
golfterrein zou kunnen ontwikkeld worden. Vlaams-Brabant is tot op heden de enige provincie waar dit 
op deze manier is aangepakt. 
 
Daar het om een herlokalisatie ging, werd deze aanvraag onontvankelijk verklaard en op basis van de 
verdeling van bevoegdheden op vlak van ruimtelijke planning kwam het dossier bij de provincie 
terecht. Het betreffende terrein wordt ook expliciet vermeld in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-
Brabant. Om aan de herlokalisatievraag tegemoet te komen werd door de deputatie op 6 december 
2012 een opdracht gestart waarin naar een geschikte locatie werd gezocht binnen de gemeente. Na 
initiële ondersteuning uitte de gemeente Sint-Genesius-Rode alsnog bezwaar tegen een golfterrein op 
haar grondgebied. Tegelijk meldde een andere private partij haar intentie om een klein golfterrein te 
ontwikkelen in de onmiddellijke omgeving.  
 
Vanaf 2014 heeft de provinciale administratie uitgebreid onderzoek gedaan. Met alle mogelijke 
actoren (VVG, Bloso …) kwam er bovendien veelvuldig overleg.  
Elk van de betrokken gemeenten werd meermaals om input en feedback gevraagd bij het 
locatieonderzoek. Dit gebeurde onder de vorm van een schriftelijke adviesronde, overleg met de 
gemeentelijke administraties en net voor de goedkeuring van het afwegingskader door een overleg 
met de verschillende gemeentebesturen. Deze overlegmomenten vonden plaats op volgende data: 
a. 27/11/2017 met gemeente Asse, Gemeente Affligem, gemeente Dilbeek en gemeente Ternat; 
b. 6/12/2017 met gemeente Beersel, stad Halle en gemeente Sint-Pieters-Leeuw; 
c. 15/12/2017 met stad Tienen; 
d. 17/1/2018 met stad Leuven en gemeente Herent (Gemeente Lubbeek heeft zich verontschuldigd); 
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e. 23/2/2018 met stad Vilvoorde, gemeente Zemst, gemeente Grimbergen. 
Tijdens deze laatste overlegmomenten werd het voorstel van afwegingskader en locaties in detail 
besproken met de gemeenten. Dit heeft in sommige gevallen nog tot een aanpassing geleid 
(bijvoorbeeld weglaten van een locatie, voorkeurscenario aanduiden). 
Het afwegingskader - geen beleidskader dus - werd op 12 april 2018 besproken en goedgekeurd door 
de deputatie. 
 
Mevrouw Wouters diende op 27 mei 2018 een mondelinge vraag in met betrekking tot de financiering 
van het noodhulpproject ‘humanitaire respons aan de Rohingya vluchtelingencrisis’ van Oxfam-
Solidariteit. 
 
Oxfam-Solidariteit ontving 25.000 euro voor het “noodhulpproject” ‘humanitaire respons aan de 
Rohingya vluchtelingencrisis’. Via de notulen van de vergadering van de deputatie d.d. 12 april 2018 
vernamen we dat Oxfam-Solidariteit de dienst kansenbeleid informeerde dat dit noodhulpproject “3,5 
maanden vertraging opliep ten gevolge van onvoorziene omstandigheden op het terrein”. 
De vertraging van de uitvoeringsperiode met 3,5 maanden (voorzien van 15 november 2017 tot 15 
februari 2018) heeft geen impact op de toekenningsmodaliteiten van de toegekende subsidie. 
 
Mevrouw Wouters had graag de volgende vragen voorgelegd aan de deputatie: 
- Wat was de reden voor de vertraging van dit noodhulpproject met (precies) 3,5 maanden en is deze 

vertraging inmiddels opgeheven? 
- Waarvoor worden de financiële middelen aangewend? 
- Onder ‘noodhulp’ wordt doorgaans hulp verstaan die beperkt is in tijd, ruimte en omvang met het oog 

op de bestrijding van een acute nood of noden. Zijn of waren deze criteria van toepassing voor dit 
project en zo ja: hoe komt dat de toekenningsmodaliteiten voor dergelijke subsidies geen rekening 
houden met het acute karakter van subsidieaanvragen voor noodhulp? Zo niet: kan hier nog sprake 
zijn van een “noodhulpproject”? 

 
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, vangt aan met het antwoord op de laatste vraag. Ze verduidelijkt eerst 
wie de Rohingya zijn. Ze zijn een minderheidsgroep in Myanmar, en het onderwerp van etnische 
zuiveringen. De problematiek heeft zich in alle scherpte gesteld in augustus 2017, maar duurt voort tot 
op vandaag. 
 
Door de aanhoudende toestroom van Rohingya-vluchtelingen zijn de acute noden waarover in 
november sprake was, nog steeds prangend. Na de grote toestroom in oktober verblijven al bijna één 
miljoen Rohingya in Bangladesh en er lijkt nog steeds geen einde te komen aan deze stroom. Naast 
de onmiddellijke noden van voedsel en basisbenodigdheden zijn er intussen ook seizoensgebonden 
omstandigheden die hun precaire situatie nog verergert. De Rohingya zijn opeengepakt in een gebied 
dat veel te klein is om hen veilig te huisvesten. Ze leven in geïmproviseerde tenten in buitengewoon 
overvolle kampen, op gevaarlijk steile stukken land. De moessons en cyclonen veroorzaken 
overstromingen en landverschuivingen en verhogen de risico’s op dodelijke infectieziektes. De 
omstandigheden zijn erbarmelijk, met overvolle latrines en vervuild water, wat door slecht weer zal 
verergeren. Moessonregens en cyclonen kunnen grote schade aanrichten aan de kampen, met 
verdere ontheemding, sterfgevallen als gevolg en ze kunnen toegang tot grote delen van de kampen 
onmogelijk maken. Een uitbraak van grootschalige ziekte is bijna onvermijdelijk. Oxfam heeft sinds de 
start van deze interventie zijn noodhulpprogramma in Bangladesh stevig uitgebreid met onder meer 
water, sanitatie en hygiëne (WASH). In dit programma wordt intussen 290.000 liter drinkbaar water 
verdeeld in verschillende kampen, werden meer dan 100 latrines hersteld en gebouwd, werden meer 
dan 10.000 hygiëne kits verdeeld en worden Rohingya vrijwilligers ingezet in WASH-preventie 
activiteiten in de kampen. 
 
De 25.000 euro die de provincie heeft vrijgemaakt waren bestemd voor voedselvoorziening van 424 
heel kwetsbare gezinnen. Men wilde deze voedselvoorziening regelen via een soort van elektronische 
vouchers, maar de lokale overheid gaf haar goedkeuring niet. De oorzaak van de vertraging ligt 
voornamelijk op het lokaal politiek niveau. De nationale en lokale overheid in Bangladesh moet alle 
interventies goedkeuren, en daar lag het probleem. Na akkoord van bijna alle stakeholders heeft de 
lokale adjunct-commissaris van het Cox’s Bazaar District zich tegen de distributie van e-vouchers aan 
de Rohingya-vluchtelingen gekant. Intussen heeft men wel goedkeuring ontvangen van alle 
betrokkenen voor hetzelfde project/distributiesysteem, maar dan met papieren vouchers. Het 
programma kan nu dus verder uitgerold worden. 
 
Dit is terug te vinden in het dossier met kenmerk KAN/NH-2017-00003-1. Oxfam's strategie op 
middellange termijn is gericht op het leveren van inkomensgenererende kansen voor de meest 
kwetsbare vluchtelingenpopulaties. Op korte termijn, als noodhulpprogramma, biedt het Vlaams-
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Brabant gefinancierde programma directe koopkracht om in de dringende voedsel- en non-
foodbehoeften te voorzien, door middel van multifunctioneel cashgeld en bonnen of via ondersteuning 
in natura. Oxfam bekijkt per situatie wat de meest efficiënte oplossing is. Momenteel wordt er 
voornamelijk met papieren vouchers gewerkt.  
Een interventie en het bieden van dergelijke hulp zijn nu nog steeds zeer noodzakelijk. Het 
hulpprogramma dat wordt aangeboden is beperkt in tijd, ruimte en omvang. De 
toekenningsmodaliteiten van de subsidie houden rekening met het acute karakter van de hulp, alsook 
met de gegeven omstandigheden en context ter plaatse. 
 
 
Raadsvoorstellen 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 31. 
Raamcontract i.v.m. de levering en het onderhoud van netwerk apparatuur - opstart 
gunningsprocedure; goedkeuring wijze van gunnen en bestek. 
Dit voorstel werd op 22 mei 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 
 
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat het gaat over een raamcontract, voor de levering en 
onderhoud van de netwerkapparatuur (de glasvezel, aansluitingskabels enz.). Deze apparatuur is in 
2002 en 2013 allemaal vernieuwd en zal in 2021 ook vernieuwd worden, maar we moeten 
ondertussen op onderhoud inzetten. We hangen uiteraard af van het functioneren van deze digitale 
middelen. Er is 120.000 euro voorzien voor het onderhoud en de ondersteuning van de huidige 
apparatuur en in aanloop naar 2021 wordt voor defecte zaken een aankoopbedrag van 110.000 euro 
voor nieuwe hardware voorzien.  
 
De heer Laeremans vraagt of die cijfers gebaseerd zijn op de gemiddelden van het voorbije contract? 
 
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, geeft aan dat het gaat om een inschatting van wat de markt nu te 
bieden heeft. Het zijn realistische ramingen, die uitgaan van de vernieuwing in 2013 en van lopende 
contracten. Men weet duidelijk wat men zoekt, bijgevolg kunnen redelijke inschattingen gemaakt 
worden. 
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 31 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 31 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 59 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 32. 
Deelname opdrachtencentrale Antwerpen i.v.m. pc's, laptops en schermen 
Dit voorstel werd op 22 mei 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 
 
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat hiervoor een beroep zal gedaan worden op de 
opdrachtencentrale van provinciebestuur Antwerpen. In deze context is ook gepeild naar afname op 
het contract van Vlaanderen, maar het verschil tussen beide is dat Vlaanderen een all-in pakket biedt. 
In Antwerpen kan men ook voor aparte onderdelen terecht. Als bijvoorbeeld alleen een scherm defect 
is, kan het contract van Vlaanderen niet verder helpen. Bovendien is de deelname aan de 
opdrachtencentrale ook iets voordeliger dan dit zelf te initiëren. Er is een bedrag van 500.000 euro 
voorzien voor de periode 2018-2020. 
 
Mevrouw Van De Wiele heeft een bedenking. De provincie maakt deel uit van VERA, die ook 
gunningen voor zulke raamcontracten organiseert. De gemeentes tekenen daarop in, zou het de 
gemeentes niet ten goede komen mocht de provincie daarop intekenen?  
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, wijst erop dat het de gemeentes vrij staat om te participeren in de 
opdrachtencentrale van Antwerpen. VERA zoekt eveneens de meest gunstige manier van aankoop en 
participeerde zelf al in de opdrachtcentrales van anderen. Het is natuurlijk belangrijk dat de 
gemeentes ook aan de voordeligste prijs de beste kwaliteit kunnen krijgen. Momenteel is het echter 
niet zo dat VERA een gunstiger raamcontract lopen heeft dan Antwerpen. 
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Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 32 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 32 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 63 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en geen onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van 
de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 33. 
Aanstellen studiebureau voor het ontwerpen van een nieuwe zonnewering of alternatieve constructie 
voor het provinciehuis. 
Dit voorstel werd op 8 mei 2018 behandeld in de raadscommissie infrastructuur, waterbeleid en 
patrimonium. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, licht toe dat het gaat om de aanstelling van een studiebureau dat 
het ontwerp en uitvoeringsdossier kan opmaken voor de latere aanstelling van een aannemer. Het 
bestek voor de dienstopdracht wordt een ontwerpwedstrijd die aan zes ontwerpbureaus wordt 
gestuurd. Om de inschrijvers aan te moedigen wordt voorgesteld een vergoeding van 2.500 euro 
inclusief btw per inschrijver uit te betalen. Deze offerte dient kwalitatief voldoende onderbouwd te zijn. 
De totale uitgave is 6 keer 2.500 euro, dus 15.000 euro. Het ontwerp beslaat de zuidgevel van de 
toren, de elf verdiepingen, de zuidgevels van de raadzaal, het auditorium, het restaurant en de 
westgevel. 
 
De heer Smout is voorstander van een studie, maar hij mist in de opdracht het element duurzaamheid 
van dergelijke zonneweringen. Het zou voor hem een goede zaak zijn om bij de zoektocht de nadruk 
te leggen op de garanties die men geeft: niet één of twee jaar, maar de aankoop van een langere 
garantieperiode van vijf of tien jaar, met een omnium onderhoudscontract eraan gekoppeld. Indien dat 
niet wordt gedaan, geraakt men op langere termijn niet uit de problemen.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat ze in de betreffende commissie reeds zei dat het 
gegeven “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking” vragen oproept bij haar. 
Na inzage van het dossier heeft ze bedenkingen. Op 6 juni 2017 besliste de deputatie de zonnewering 
niet te laten herstellen maar om over te gaan naar een marktbevraging voor een solide oplossing, 
mede ingegeven door de uitzichtloze juridische strijd en het faillissement van de firma/installateur van 
het systeem.  
In de notulen van 6 juni is plotseling ook sprake over een dossier voor zonwerende glasfolie voor de 
ramen van het provinciehuis. De combinatie van beide was haar niet meteen duidelijk, maar pas in de 
deputatie van 12 april 2018 werd er een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gestart. Wat is het nut van de combinatie van het nu voorliggende dossier en het 
dossier over de zonwerende glasfolie? Wat is de raming voor die zonwerende glasfolie? Waar zal 
deze geplaatst worden? Ze zag dit in 2 deputatiebeslissingen en de plaatsing is niet duidelijk.  
  
De heer Van Hove, bestuurssecretaris facilitair beheer, verduidelijkt dat men aan glasfolie dacht als 
oplossing en dit is ook getest (op de zuidgevel van het torengebouw op de 6

de
 verdieping). Daaruit 

bleek dat die glasfolie wel een zeker gunstig effect heeft op binnenklimaat, maar dat die de 
temperatuur niet op een aanvaardbaar niveau kan houden. Er werden 2 zaken voorgesteld. Ten 
eerste: de glasfolie kan fungeren als een tijdelijke oplossing om personeelsleden die nu achter een 
raam zonder zonnewering zitten, toch te beschermen tegen de zon. Ten tweede is er het huidige 
dossier, waarmee gezocht wordt naar een duurzamer oplossing. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede reageert dat in het voorstel staat dat op 6 juli vorig jaar 
besloten werd om die zonnewering niet te laten herstellen. Een jaar is voorbijgegaan en nu pas wordt 
het dossier ter vervanging van die zonnewering voorgelegd aan de provincieraad. In de notulen heeft 
ze daar niets over teruggevonden, ze kan maar spreken over wat ze in de notulen teruggevonden 
heeft. Over de zonnewering zelf is er vanaf juli 2017 tot april 2018 nergens in de deputatie sprake 
over. Als zo een belangrijk dossier bijna een jaar stilligt, dan lijkt dit niet normaal. Het gevolg is dat de 
zonnewering pas einde van de zomer gaat geplaatst worden, indien het snel gaat. Men kan zich niet 
inbeelden dat de deputatie zo lang gewacht heeft om dit dossier te bespreken. Wanneer is het dossier 
tussen juli 2017 en vandaag nog besproken, en waarom zijn hierover geen nota’s terug te vinden? 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, brengt aan dat de essentie van het verhaal is dat men dacht 
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dat die glasfolie misschien voldoende zou kunnen zijn. Wat als men zonder dit te testen geopteerd 
had voor een veel duurdere oplossing, waarna een installateur van glasfolie later komt zeggen dat de 
aanschaf van glasfolie het probleem had kunnen oplossen? Waarom dan zo een dure oplossing 
kiezen? Dus werd beslist om te kijken wat die glasfolie oplevert. De folie werd op een aantal ramen 
geplaatst voor een voldoende lange periode omdat het klimaat in België veranderlijk is. Zoveel 
maanden later bleek dan dat deze oplossing niet voldoet. Een zwaardere en duurdere oplossing is 
nodig, en er zullen de nodige contacten en besprekingen zijn geweest, ook met de installateurs van de 
vorige installatie (de aannemer die failliet ging). Dit heeft geen sluitende resultaten opgeleverd.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede werpt op dat over dit experiment niets in de notulen van de 
deputatie te vinden is. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, ontkent dit. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede herneemt dat die zonnewering nu terug opduikt. In de nota aan 
de deputatie van 19 april 2018 (die trouwens niet was toegevoegd aan het dossier van de 
raadscommissie) worden zes ontwerpbureaus voorgesteld. Nu is de vraag: wie heeft die lijst 
samengesteld en op welke basis werden deze bureaus geselecteerd? 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat dit uiteraard een voorstel van de dienst was. Men 
koos voor de zes kandidaten die het best in aanmerking kwamen daarvoor, en die de beste service 
zouden leveren. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wil zich ervan verzekeren dat dat dus de reden was. Ze heeft 
het volledige dossier ingekeken omdat ze met vragen zat. In dat dossier was ook een kopie aanwezig 
van mailverkeer tussen de diensten, en dat mailverkeer begint op 21 februari en eindigt op 4 april, met 
de melding dat het bestek zoals besproken op 21 maart 2018 in orde is. Daar is toch wel iets gebeurd, 
ondertussen. Als dat bestek, besproken op 21 maart in orde is, dan zou men verwachten dat de 
deputatie niet zo lang wacht.  
In een aanvullende nota aan de deputatie (de nota die nu aan het dossier is toegevoegd dateert van 
19 april) eveneens daterend van 19 april, is sprake van bespreking in de deputatie van de week 
tevoren, dus 12 april. Waarom is van deze bespreking dan niks terug te vinden in de notulen? En 
waarom is deze nota ook niet toegevoegd aan dat dossier? Als dat nota’s zijn aan de deputatie horen 
die bij een dossier, en zijn de raadsleden gerechtigd deze te lezen.  
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, gaat in op de vraag waarom dat niet genotuleerd is. Voor elk 
schepencollege en voor de deputatie worden de beslissingen genotuleerd. Dat is wat in de wetgeving 
staat. Men notuleert de beslissingen. Heeft de deputatie bedenkingen of vragen, en wil ze nog niet 
meteen beslissen, dan komt er geen notulering. Nooit. Van geen enkele deputatie en van geen enkel 
schepencollege. Er is geen verslag van de besprekingen van een schepencollege of van een 
deputatie, alleen van de besluiten die genomen worden door een schepencollege of door een 
deputatie. De wetgeving is identiek dezelfde. Als mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede zegt: “U hebt 
hier al op 12 april over gesproken, en u hebt pas een besluit genomen op 19 april,” dan kan dat omdat 
daar een aanzet van bespreking is genomen. Er dienden echter nog een aantal zaken bekeken te 
worden, waarna op 19 april dan het besluit is genomen waarnaar verwezen wordt. Dit is niet 
uitzonderlijk. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede wenst te weten waarom deze nota dan toch niet toegevoegd is 
aan het dossier van vandaag? 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, vermoedt dat het dezelfde nota is. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede benadrukt dat er 2 nota’s zijn van 19 april. Eén is de ‘nota aan 
de deputatie’, en de tweede (ook 19 april) is de ‘aanvullende nota aan de deputatie’. In die nota is 
sprake van 5 ontwerpbureaus die zouden worden aangesteld. Nu zijn er 6 ontwerpbureaus. In die 
nota geven de diensten in punt 1 een verantwoording waarom een bepaald bureau oorspronkelijk op 
die lijst van 5 voorkwam. Dat bureau staat nu niet meer op die lijst.  
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, confirmeert dat de deputatie de opmerking heeft gegeven dat 
het identiek hetzelfde bureau is dat voor de technische aspecten bij de bouw van het provinciehuis 
was aangesteld (dus ook de faliekante zonnewering, de tweede zonnewering, die ook geen afdoende 
oplossing bood, de jarenlange insijpeling van het dak, de pogingen om de klimaatregulatie op te 
lossen … ). Bijgevolg was de deputatie van oordeel dat het bureau dat hiervoor verantwoordelijk was, 
niet in goed vertrouwen kon aangesteld worden. Het blijft de bevoegdheid van een college te bepalen 
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of dit een al dan niet goede stap is. De dienst heeft geargumenteerd dat er met die mensen de laatste 
jaren acceptabele ervaringen waren, wat in de nota staat. De deputatie oordeelde echter dat men, 
gelet op de veelvuldige problemen met datzelfde bureau voor hetzelfde gebouw, toch nog een soort 
beloning geeft aan dat bureau, ondanks de massa’s problemen en kosten die het heeft gecreëerd. 
Deze overweging hoeft niet in de notulen te staan. De notulen bevatten louter de beslissingen. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede concludeert voorts dat de diensten gewag maken van 5 
bureaus. Er wordt één geschrapt, maar daarop worden er twee toegevoegd. Dit verhoogt dus de 
uitgave van 2.500 euro per bureau. 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, meent dat dit minimaal is in het geheel. Men wou een 
voldoende aantal bureaus verzekeren, dus werden twee andere bijgevoegd. Dit leek ondergeschikt 
aan de zoektocht naar een goed bureau voor de oplossing van een probleem dat ondertussen al 15 
jaar aansleept. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede is van mening dat men ook zes bureaus had kunnen kiezen, 
en 2.000 euro kunnen geven. Ze wil weten welke bureaus daaraan zijn toegevoegd. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, noemt “DMOA Architects” uit Heverlee en “Collectiv4 Architects” uit 
Leuven. 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede informeert of de deputatie met die bureaus dan ervaring heeft. 
Ze neemt aan dat deze zijn toegevoegd door de deputatie en niet door de diensten 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, verheldert dat men een ruime keuze wou, waarbij op het 
advies van de diensten werd voortgegaan. Dit betreft geen persoonlijke toevoeging. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, bevestigt dat de adressen aangeleverd waren door de diensten. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vindt de namen niet terug in de nota’s van de diensten. In de 
tweede nota stond bovendien dat er telefonisch contact was met die bureaus, en dat die interesse 
hebben getoond. Ze moesten niet toegevoegd worden uit vrees dat er geen interesse zou zijn. 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, weerlegt dat het over interesse gaat. Men zegt systematisch 
dat er minstens vijf mogelijke gegadigden aangeschreven moeten worden. Zelfs als men er vijf 
aanschrijft, reageren er soms maar één of twee kandidaten omdat een bedrijf inschrijft op basis van 
hun orderboek (wat wij niet kunnen inschatten). Vermits dit zo een moeilijk dossier is, werd geopteerd 
voor minstens 5.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede blijft erbij dat het jammer is dat de tweede nota niet aan het 
dossier is toegevoegd en dat dit achterdocht wekt. 
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, zegt dat dit geverifieerd kan worden maar hij is quasi zeker 
dat men dezelfde nota opnieuw heeft voorgelegd, samen met de aanvullende nota waarin de vragen 
en de bezorgdheden van de deputatie besproken werden. Normaal zal dat over dezelfde nota 
handelen.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede merkt op dat in de uiteindelijke nota zes en niet vijf bureaus 
staan. Het lijkt erop dat er vergaderingen off the record worden gehouden. Graag zou ze van deze 
vergaderingen de notulen willen lezen. 
 
De voorzitter merkt op dat hier geen notulen van zijn. Het gaat om informele besprekingen die in elk 
schepencollege en wellicht ook in de deputatie aan een formele beslissing voorafgaan. 
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vindt dat dit doet vermoeden dat er zaken in afzondering 
gebeuren.  
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, benadrukt dat de deputatie heeft vergaderd in besloten zitting, 
zoals elk schepencollege. Dat is wettelijk zo afgesproken.  
 
De heer Smout merkt op dat er op het gebied van onderhoud twee zaken gesteld zijn die 
contradictorisch zijn. Er moet tegelijk een onderhoudsvrije en een duurzame oplossing zijn, maar in dit 
wispelturige weer is dit niet mogelijk. Wat noemt men duurzaam?  
 
De heer De Witte, provinciegouverneur, wijst erop dat er tien jaar aansprakelijkheid is voor elke firma 
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die iets installeert, behalve bij faillissement. Dan zijn ze nog altijd aansprakelijk, maar mits het 
faillissement kan hen niet veel meer gevraagd worden.  
 
De heer Smout dringt erop aan dat men voor duurzame oplossingen, ook betreffende onderhoud, 
beter verder kijkt dan alleen maar naar de levensduur van de firma. Het is wenselijk daarvoor een 
verzekering af te sluiten, net om zich daartegen in te dekken. 
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, voegt eraan toe dat op pagina twee van de nota bovenaan vermeld 
staat dat de totale eigenaarskost de investering en ook het onderhoud inhoudt. Dit is dus al deels mee 
opgenomen in de ontwerpwedstrijd. 
 
De heer Smout betwijfelt of er nog veel firma’s bestaan na 25 jaar. Moet men zich daartegen niet 
indekken met verzekering? 
 
De heer Laeremans sluit zich hierbij aan en pleit voor een bijkomende 10 percent voor een 
bijkomende verzekering op 10 jaar, of een all-in onderhoudscontract. Als men dit meegeeft aan het 
onderzoeksbureau, dan kunnen ze dat meteen aftoetsen.  
 
De heer Zelderloo, gedeputeerde, antwoordt dat men er rekening mee zal houden. 
 
Vragen of opmerkingen 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 33 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 33 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 stemmen voor, geen 
tegenstemmen en 16 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 34. 
Aanstelling provinciale omgevingsambtenaren. 
Dit voorstel werd op 26 april 2018 behandeld door de deputatie. 
 
De voorzitter legt uit dat een aantal keren individueel gestemd moet worden, omdat het gaat over de 
aanstelling van meerdere omgevingsambtenaren. De stemming kan niet over het geheel gebeuren, 
omdat ieder raadslid zich moet kunnen uitspreken per kandidaat.  
 
De heer Laeremans vraagt of alle ambtenaren die er werken momenteel voldoen aan de voorwaarden 
voor omgevingsambtenaren.  
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, antwoordt dat de ambtenaren die nu worden voorgedragen 
beantwoorden aan de vereisten. Er zijn ook ambtenaren die hier nog niet aan voldoen. Hiervan is een 
voorbeeld toegevoegd aan het dossier. 
 
De heer Laeremans vraagt of 95% van de daar werkende mensen uit het dossier voldoet aan de 
voorwaarden.  
 
Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, bevestigt dit.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt artikel 1 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Emmy Verschueren behaalt bij geheime stemming 54 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Emmy Verschueren aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar.  
 
De voorzitter legt artikel 2 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Katleen Hollants behaalt bij geheime stemming 53 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Katleen Hollants aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar.  
 
De voorzitter legt artikel 3 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
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Mevrouw Luitje Afschrift behaalt bij geheime stemming 55 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Luitje Afschrift aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar. 
 
De voorzitter legt artikel 4 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Nadine Herbrand behaalt bij geheime stemming 54 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Nadine Herbrand aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar. 
 
De voorzitter legt artikel 5 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Anne Van Rompaey behaalt bij geheime stemming 55 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Anne Van Rompaey aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar. 
 
De voorzitter legt artikel 6 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Mien Volders behaalt bij geheime stemming 53 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 2 
provincieraadsleden onthouden zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Mien Volders aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar. 
 
De voorzitter legt artikel 7 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Hannelore Strosse behaalt bij geheime stemming 54 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 1 
provincieraadslid onthoudt zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Hannelore Strosse aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar. 
 
De voorzitter legt artikel 8 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Katrien Nagels behaalt bij geheime stemming 57 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 1 
provincieraadslid onthoudt zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Katrien Nagels aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar. 
 
De voorzitter legt artikel 9 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Inge Gressens behaalt bij geheime stemming 56 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 1 
provincieraadslid onthoudt zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Inge Gressens aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar. 
 
De voorzitter legt artikel 10 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Judith Van Gompel behaalt bij geheime stemming 57 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 1 
provincieraadslid onthoudt zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Judith Van Gompel aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar. 
 
De voorzitter legt artikel 11 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Isolde Betrains behaalt bij geheime stemming 55 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 1 
provincieraadslid onthoudt zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Isolde Betrains aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar. 
 
De voorzitter legt artikel 12 van het voorstel nr. 34 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Vicky Leentjes behaalt bij geheime stemming 56 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 1 
provincieraadslid onthoudt zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Vicky Leentjes aangeduid als provinciaal omgevingsambtenaar. 
 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 35. 
Aanstelling van een waarnemend provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar - vervanging. 
Dit voorstel werd op 26 april 2018 behandeld door de deputatie. 
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Mevrouw Schevenels, gedeputeerde, legt uit dat Ludwina (Luitje) Afschrift door de provincieraad 
aangesteld werd als provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar. Als waarnemend provinciaal 
stedenbouwkundig ambtenaar werden Mien Volders en Nadine Herbrants aangesteld. Het mandaat 
van Nadine Herbrants is beëindigd op 14 januari 2018. Mien Volders is zwanger en gaat binnenkort 
bevallen. Om de continuïteit te verzekeren, moet een nieuwe waarnemend provinciaal 
stedenbouwkundig ambtenaar aangesteld worden. Katrien Nagels wordt hiervoor voorgedragen.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 35 ter geheime stemming voor. 
Mevrouw Katrien Nagels behaalt bij geheime stemming 54 stemmen voor, 0 tegenstemmen en 1 
provincieraadslid onthoudt zich, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de 
stemming. 
Aldus wordt Mevrouw Katrien Nagels aangeduid als waarnemend provinciaal stedenbouwkundig 
ambtenaar. 

 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van kennisgeving nr. 36. 
Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen voorjaar 2018. 
Deze kennisgeving werd op 15 mei 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, 
verkeer en mobiliteit. 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat traditiegetrouw tweemaal per jaar de voorstellen van de 
wijzigingen aan de BFF routes ter kennisgeving aan de provincieraad voorgelegd worden.  
 
De wijzigingen die nu voorgelegd worden, werden besproken in november 2017, januari 2018 en 
maart 2018. Er zijn in totaal 10 voorstellen, waarvan 1 nog niet beslist is, omdat er nog onenigheid 
blijft tussen de verschillende partners. Voor de andere wijzigingen wordt voorgesteld om het BFF te 
verleggen, voornamelijk ingevolge verfijning van verschillende routes van fietssnelwegen, maar ook 
het BFF specifiek.  
 
De heer Dunon dringt erop aan de verschillende (in onenigheid zijnde) partners aan te manen ook zo 
snel mogelijk werk te maken van de uitgestelde verlegging, nl. die van fietssnelweg F25 Leuven-
Aarschot.  
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, bevestigt dat hij dit zal doen.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt kennisgeving nr. 36 ter kennisname voor. 
De provincieraad neemt akte van kennisname nr. 36. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 37. 
Wijziging provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van 
fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (fietsfonds). 
Dit voorstel werd op 15 mei 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, verkeer en 
mobiliteit. 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat reeds lang aangekondigd werd dat dit reglement 
aangepast zou worden. Vorig jaar werd in dit kader nog het huidig fietssnelwegenreglement verlengd. 
Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) werd niet verlengd, omdat er geen vervaldatum 
op staat. Het provinciaal reglement werd nu aangepast, voornamelijk om de aanpassingen op Vlaams 
niveau te verwerken.  
 
Voor het BFF wordt voor de gemeentebesturen nu een subsidie voorzien tot 90%, terwijl dat tot nu toe 
tot 80% was. Vlaanderen heeft zijn bijdrage opgetrokken van 40% naar 50%, de bijdrage van de 
provincie blijft op 40%.  
 
Daarnaast zijn er een aantal kleinere aanpassingen, voor wat het BFF betreft. Zo zal voor de 
fietsstraten ook een tussenkomst gegeven kunnen worden, waar dat vandaag nog niet het geval was. 
Het verschil met het reglement van de fietssnelwegen is dat voor een fietsstraat op een BFF route 
enkel de toplaag mee gesubsidieerd wordt en niet wat onder de asfalt ligt. Voor fietssnelwegen wordt 
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de volledige straat gesubsidieerd, ook alles wat onder het asfalt ligt, zoals de bekisting en de riolering.  
 
Met de goedkeuring van de voorzitter licht gedeputeerde Dehaene de belangrijkste wijzigingen aan 
het reglement voor de fietssnelwegen (voorstel 38) ook reeds toe. 
 
Hij herhaalt dat het reglement voor de fietssnelwegen vorig jaar verlengd werd om de aanpassingen 
die op Vlaams niveau zijn weerhouden, in het nieuwe reglement te kunnen verwerken.  
 
Het percentage dat gesubsidieerd wordt naar de gemeentes toe blijft op 100%. De verdeling tussen 
Vlaanderen en de provincie verandert wel, omdat Vlaanderen ook hier haar bijdrage heeft 
opgetrokken tot 50%. De tussenkomst van de provincie verlaagt van 60% naar 50%. De aanleg blijft 
dus volledig gefinancierd voor de gemeentebesturen.  
 
De studiekosten blijven gesubsidieerd tot 10% van de geraamde kosten. De grondverwervingen, die 
tot nu toe niet voorzien waren, zullen gesubsidieerd worden voor de volle 100%. Dit betreft ook de 
onteigeningen voor de realisaties van de fietssnelwegen. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen 
opgenomen in het vademecum, waarnaar men nu kan verwijzen. Gedeputeerde Dehaene herhaalt dat 
de fietsstraten volledig gesubsidieerd worden. Ook de groenaanplanting, die niet voorzien was in het 
vorige reglement, kan nu gefinancierd worden voor de volle 100%. Verder zijn er nog een aantal 
aanpassingen aan de timings, die gehanteerd moeten worden voor het indienen van de 
verantwoordingsstukken.  
 
De heer Laeremans vraagt of de provincie dan uiteindelijk meer, minder of even veel uitgeeft dan 
tevoren, wanneer de twee voorstellen samen genomen worden. Het gehele kostenplaatje is hem niet 
duidelijk. Hij vraagt of er extra projecten gefinancierd kunnen worden, wanneer de provincie hierdoor 
budget overheeft, of minder projecten wanneer er minder budget overblijft.  
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat dit afhangt van de specifieke dossiers. Bij een vorige 
bespreking op een commissie, werd ook de vraag gesteld hoeveel kilometers fietspaden aangelegd 
kunnen worden met het beschikbare budget, rekening houdend met de nieuwe reglementen. Dit is 
heel moeilijk te zeggen, omdat het aanleggen van een fietssnelweg in bebouwd gebied helemaal 
anders is dan langs een spoorweg, waar een stukje landbouw in beslag genomen kan worden. Het is 
duidelijk dat beide een andere kost hebben.  
 
Wanneer men kijkt naar het effect van de reglementen in identieke dossiers, dan zijn er wel een aantal 
meerkosten.  
 
Voor de fietssnelwegen is dat vooral de onteigening, waarin vandaag niet tussengekomen wordt, maar 
waar dit reglement nu voorziet dat daar voor de volle 100% gesubsidieerd zal worden. Ook de kosten 
voor groenaanleg kunnen soms oplopen. Deze twee nieuwe ondersteuningen komen er bij. Onze 
bijdrage voor de eigenlijke aanleg daalt met 10%, dus de meerkosten worden gedeeltelijk 
gecompenseerd met deze verlaging.  
 
Voor het BFF blijft het percentage van de provincie voor de aanleg van het fietspad op 40%. Daar 
komen wel een aantal kosten bij, o.a. voor de fietsstraten.  
 
De oefening werd niet gemaakt, maar gedeputeerde Dehaene meent dat er wel een meerkost zou 
zijn, indien men de kost van de fietspaden, die de voorbije jaren aangelegd werden middels het oude 
reglement, zou afwegen tegenover de kost, indien zij zouden aangelegd zijn middels het nieuwe 
reglement. Hij kan echter niet inschatten hoeveel dat precies zou zijn, omdat de provincie geen zicht 
heeft op het gedeelte van de onteigeningen, terwijl dat nu wel mee gefinancierd zal worden.  
 
De heer Dunon vraagt of gedeputeerde Dehaene enige animo voelt bij de gemeentebesturen om, met 
deze nieuwe reglementeringen straks wel degelijk meer projecten te gaan realiseren.  
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, weet van een aantal gemeentebesturen dat zij opzagen tegen het 
realiseren van een fietssnelweg, omdat zij vreesden dat de kosten voor de onteigeningen hoog 
zouden oplopen. De OMA-B route is zo’n route die daardoor geblokkeerd geraakt is. Hij hoop dat niet 
alleen die route, maar ook andere, met dit nieuwe reglement van onder het stof kunnen gehaald 
worden en dat er terug verder aan gewerkt kan worden.  
 
De heer Dunon vraagt of het in elk geval gemakkelijker is om de gemeenten te overtuigen om deel te 
nemen aan dergelijke projecten.  
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De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat dit het geval is.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 37 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 37 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 53 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. 38. 
Wijziging provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van 
fietssnelwegen. 
Dit voorstel werd op 15 mei 2018 behandeld in de raadscommissie ruimtelijke planning, verkeer en 
mobiliteit. 
 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 38 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 38 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 51 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 kennisgeving nr. 39. 
Actualisatie 2017 fiches artikel 57 – provinciedecreet. 
Deze kennisgeving werd op 15 mei 2018 behandeld in het Bureau van de provincieraad. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat deze kennisgeving de jaarlijkse actualisatie betreft van de 
fiches, zoals bepaald in artikel 57. Deze keer zijn in het bijzonder die verenigingen aangeduid, waar 
we als provincie door de uitkanteling niet meer in vertegenwoordigd zijn sinds 01 januari 2018. 
 
De voorzitter deelt mee dat de raadsleden deze fiches kunnen raadplegen op het extranet. Er is een 
knop ‘artikel 57’ bovenaan waar men rechtstreeks de informatie kan vinden die hier besproken is.  
 
De voorzitter legt kennisgeving nr. 39 ter kennisname voor. 
De provincieraad neemt akte van kennisname nr. 39. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 40. 
Raamcontract voor het verlenen van diensten in het kader van sociaal secretariaat - Goedkeuring 
wijze van gunnen en bestek – principedossier. 
Dit voorstel werd op 22 mei 2018 behandeld in de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica. 
 
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, legt uit dat Acerta, de huidige leverancier van sociale 
secretariaatswerken, op 8 mei 2018 haar ontslag heeft ingediend. Dat betekent dat de provincie nog 
een jaar lang beroep kan doen op de diensten van Acerta, voor alles wat betreft de loonberekeningen 
voor de 700 personeelsleden, de 60 seizoensarbeiders, de 140 jobstudenten en de 150 externen.  
 
De reden van het ontslag is dat het huidige contract dateert van 2008 en dat er, vooral op inhoudelijk 
vlak en op vlak van digitalisering, nood is aan een aantal nieuwe stappen, die binnen het huidige 
contract niet mogelijk bleken.  
 
Gedeputeerde Roefs vindt dit een goede zaak. Het huidige contract is immers al tien jaar oud. Men 
kan nu van de gelegenheid gebruik maken om opnieuw de markt op te gaan om te gaan zoeken naar 
een nieuwe of vernieuwde levering van diensten door een sociaal secretariaat.  
 
Het is belangrijk dit zo snel mogelijk te besluiten om een goede overgang te kunnen maken.  
 
De heer Smout heeft begrepen dat het een kwestie van informatisering en bijbenen is. Hij vraagt zich 
echter af langs welke kant de vraag zich situeert. Is het de kant van de provincie, die meer verwacht 
van een sociaal secretariaat, of is het aan de kant van Acerta zelf waar men een investering moet 
doen om actueel bij te benen? Mocht dat laatste het geval zijn, stelt hij zich de vraag of Acerta nog 



19 
 

mag en kan meedoen in een nieuwe ronde. Een oud secretariaat kent meestal meer van de zaken 
dan een nieuw en dat vindt hij een voordeel. 
  
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat zij uiteraard een voordeel hebben, wanneer zij opnieuw 
meedingen om dit contract binnen te halen. Ze bevestigt ook dat Acerta de partij is die haar ontslag 
gegeven heeft. Acerta is op haar grenzen gestoten. De provincie erkent deze grenzen en maakt er 
daarom werk van om het oude contract van 2008 volledig te vernieuwen. Uiteraard is het aan Acerta 
om te beslissen mee te doen of niet.  
 
De heer Dunon vraagt hoeveel er momenteel jaarlijks betaald wordt aan Acerta, om deze dienst te 
verlenen.  
 
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, antwoordt dat men op dit moment 115.000 euro aan het oude contract 
besteedt. De provincie schat echter in dat zij het met die 115.000 euro in de toekomst niet zal kunnen 
stellen. De digitalisering zet zich immers verder en zowel de leverancier als de provincie zullen hun 
systemen moeten optimaliseren om een progressieve loonberekening te kunnen doen in de toekomst. 
De toekomstige kosten zullen zeker boven dat huidige bedrag zitten.  
 
De heer Dunon merkt op dat de gedeputeerde voor de toekomstige kosten meer dan het dubbele 
rekent dan wat op dit ogenblik betaald wordt. 
 
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, herhaalt dat het contract tien jaar oud is.  
 
De heer Dunon stelt vast dat in de financiële implicaties sprake is van eenmalige kosten bij de start 
van het project. Hij vraagt of deze opstartkosten ook nodig zijn als Acerta er weer zou uitkomen. Hij 
vermoedt immers dat zij alle gegevens dan nog hebben.  
 
Mevrouw Roefs, gedeputeerde, meent dat hierop niet vooruitgelopen kan worden. Het hangt ervan af 
wie zal intekenen. Als het een volledig nieuwe partner wordt, waar men ook vanuit moet gaan, moet 
die kost wel voorzien worden. Als dat niet zo is, dan kunnen misschien bepaalde kosten wijken. Alles 
hangt af van de offertes die zullen worden ingediend.  
 
De heer Dunon veronderstelt dat gedeputeerde Roefs zijn redenering volgt. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 40 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 40 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 54 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. 41. 
Algemene jaarvergadering Ethias 5 juni 2018 – mandaat. 
Dit voorstel werd op 3 mei 2018 behandeld door de deputatie. 
 
De voorzitter stelt de agenda van de algemene vergadering voor.  
 
De heer Dunon vraagt welk belang de provincie op dit ogenblik nog heeft om deel uit te maken van 
Ethias nv. of Ethias coöperatieven. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat er op een bepaald moment een wijziging in 
rechtspersoon geweest is. De provincie heeft nog een aantal aandelen en is in het geheel nog met 
Ethias verbonden voor haar pensioenfonds en een deel verzekeringen. 
 
De heer Dunon herhaalt of de provincie er belang bij heeft bestuurder te zijn. Hij meent dat de 
provincie ook gebruik kan maken van de diensten van Ethias zonder bestuurder te zijn.  
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, meent dat men toch beter een oogje in het zeil houdt en ter plekke 
hoort wat er reilt en zeilt. De afgevaardigde van de provincie, mijnheer Horlait, kent de zaken en kan 
daar zijn man staan, moest er iets onverwacht gebeuren. De stukken, zoals ze nu voorliggen, zijn vrij 
klassiek. Ze vraagt of de heer Horlait daar nog iets specifiek aan toe te voegen heeft.  
 
De heer Horlait antwoordt dat, zoals hij vorig jaar gemeld heeft, de stukken altijd zeer laat 
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binnenkomen en dat hij nog niets gezien heeft.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 41 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 41 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 35 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 19 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 42. 
Statutaire algemene vergadering - de watergroep.  
Dit voorstel werd op 17 mei 2018 behandeld door de deputatie 
 
De voorzitter stelt de agenda van de statutaire algemene vergadering voor.  
 
De heer Dunon merkt op dat een heel mooi jaarverslag wordt weergegeven, maar dat hij, en ook de 
provincie, een paar opmerkingen maakten.  
 
Zo is er in 2016-2017 een vrij hoge gemiddelde stijging geweest van de waterfactuur, namelijk zo’n 
16%. Men zegt dat deze de volgende zes jaren stabiel zal blijven en dat er enkel een indexering zal 
gebeuren. Wanneer men naar de rekeningen kijkt, ziet men dat de omzet gestegen is, dat er een sterk 
dalende schuldgraad is en dat er een sterke rendementsstijging is van het personeel. Dat is allemaal 
logisch wanneer men zo’n grote omzetstijging heeft kunnen realiseren.  
 
Verder spreekt men over problemen met fosfaten in het slib en dat dat niet zo simpel aan te pakken is. 
Men heeft daarom beslist over te gaan tot de ruiming van dit sediment. Hij vraagt wat hij zich daarbij 
moet voorstellen.  
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, legt uit dat men altijd sedimentafzet heeft wanneer water gezuiverd 
wordt. Op een bepaald moment raakt dat verzadigd van een aantal dingen. Het heeft dan geen zin dat 
je de toevoer van het water onderhanden neemt. Men moet dan eerst het eigen bezinksel oplossen, 
uithalen enz. voor dat men terug proper kan werken. Dat is een zeer grote investering. Daarom wordt 
apart vermeld dat die investering zal gebeuren.  
 
De heer Dunon herinnert zich dat er sprake is geweest van de teruggave van bepaalde ontvangen 
waarborgen voor huisaansluitingen in het verleden. Hij wenst te weten over welk bedrag dat gaat. Hij 
merkt ook op dat niet iedereen dat opgevraagd heeft, ondanks de zware communicatie-inspanningen. 
Hij vraagt of dat niet automatisch kon gebeuren, rechtstreeks bij de betrokken mensen die daar 
gebruik van konden van maken.  
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, vindt dit niet evident. Een aantal mensen vindt men niet meer 
terug, omdat ze verhuisd zijn, of een ander (samengesteld) gezin hebben, enz. Op een bepaald 
moment moet zo’n voorziening dit in één maal uit de boeken schrijven. Wanneer er nog aanvragen 
binnenkomen, zullen ze dat opnemen. Maar de boekhoudkundig moet een beetje actueel blijven. 
 
De heer Dunon vraagt of dat over een groot bedrag gaat. 
 
Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, weet dit niet. Dit zal toegevoegd worden aan het verslag nadat men 
de documenten verder nagekeken heeft.  
 
n.v.d.r. 
 

In de jaarrekening van 2016 stond een bedrag van 3.614.474,64 euro aan waarborgtitels die in de 
periode 1950-1993 werden uitgeschreven voor nieuwe aftakkingen. 
In 2017 werd, na een intensieve communicatie naar de klanten toe, overgegaan tot een versnelde 
terugbetaling van deze waarborgtitels mits inlevering van (een kopie van) de betreffende kwitanties.  
Het overblijvend saldo van 3.595.470,38 euro werd op het jaareinde van 2017 in één beweging 
afgeboekt en in resultaat genomen (onder rubriek 76 niet-recurrente bedrijfsopbrengsten). 

 
De heer Dunon merkt op dat het jaarverslag melding maakt van 20% waterverlies van watergebruik 
dat niet kan aangerekend worden. Hij meent dat dit weliswaar minder is dan wat er in de wereld 
verloren gaat aan water. Wanneer men dat echter gaat uitrekenen (hij gebruikt cijfers van de VRT), 
komt dat neer op 180 miljoen liter verloren drinkwater per dag. Hij vindt dat hier dringend iets aan 
gedaan moet worden. Dit probleem bestaat immers langer dan vandaag.  
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Mevrouw Swinnen, gedeputeerde, meent dat iedereen zich ervan bewust moet zijn dat drinkwater een 
waardevol goed geworden is. Men mag dit niet gebruiken om zijn auto te wassen en dergelijke. 
Iedereen moet meewerken aan het opvoedingsproces, de drinkwatermaatschappij kan dat niet alleen. 
Een paar weken geleden of vorige week is er de actie ‘drinKraantjeswater’ geweest, een actie die 
gelanceerd is in het provinciehuis met de burgemeesters. De maatschappij gaat nu zelf ook zorgen 
voor een aantal publieke drinkwaterfonteinen. Dat soort acties zijn nodig en men voelt dat er veel 
meer aandacht voor is.  
Maar de grote verliezen zitten dikwijls in lekken in de leidingen. Het duurt soms abnormaal lang 
vooraleer men die kan detecteren. Door de ouderdom van een aantal leidingen, zijn er meer lekkages 
dan men zou toelaten. Gedeputeerde Swinnen merkt wel op in de nota dat men daar voortdurend met 
een vrij hoog bedrag in blijft investeren.  
Het is een gekend probleem waar iedereen samen verantwoordelijk voor is.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 42 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 42 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 36 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 19 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 43. 
Jaarrekening en verwervingen 2017 van Vlabinvest apb. 
Dit voorstel werd op 22 mei 2018 behandeld in de raadscommissie kansenbeleid en woonbeleid. 
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, legt uit dat dit ook goedgekeurd is op de raad van bestuur van 
Vlabinvest op 17 april 2018, waarin ook verschillende provincieraadsleden zitten. Er zijn dus geen 
verrassingen.  
De balans is 39 miljoen. Vlabinvest heeft in 2017 twee stukken grond aangekocht. Zij heeft ook de 
dochter, die nog in haar boeken zat, vereffend en ontbonden. 
Alles samen is er een negatief resultaat van ongeveer 105.000 à 106.000 euro. Het positieve daaraan 
is dat de provincie hierdoor geen belasting moet betalen. Dat resultaat wordt verwerkt tegenover de 
overschotten van de voorbije jaren.  
 
De heer Laeremans las in de krant of het persdossier dat men aan de duizendste Vlabinvest woning 
zit. Hij stelt vast dat de provincie ondertussen meer dan 20 jaar bezig is met Vlabinvest. Hij vraagt of 
de gedeputeerde tegenover een tijdslijn kan uitzetten hoe Vlabinvest geëvolueerd is binnen de 
periode dat de provincie Vlabinvest beheert.  
 
De heer Dehaene, gedeputeerde, antwoordt dat men hiervan zeker een overzicht kan maken.  
 
n.v.d.r. 
 

Vlabinvest is sinds 2014 een autonoom provinciebedrijf. Daarvoor was dit een Vlaamse Openbare 
Instelling. Er kunnen dus enkel cijfers gegeven worden vanaf 2014. 
Het overzicht vanaf 2014 werd gepubliceerd op de deelsite: zie ‘overzicht gerealiseerde projecten 
Vlabinvest vanaf 2014.xlsx’.  
Het eerste tabblad betreft de opgeleverde woningen van Vlabinvest en sociale woningen in een 
gemengd project sinds 2014. Alle woningen worden met voorrang toegewezen aan kandidaten die 
een band met de streek kunnen aantonen.  
Het tweede tabblad betreft de projecten die momenteel in werf zijn. Het volgende moet opgemerkt 
worden: er zit een aantal jaar tussen de beslissing om te participeren in een project en de werkelijke 
uitvoering/oplevering. De projecten die zijn opgeleverd in 2014 zijn dus niet allemaal tot stand 
gekomen door de besluitvorming als autonoom provincie bedrijf. Anderzijds kunnen alle beslissingen 
nog niet tastbaar gemaakt worden in het jaar zelf.  
Het derde tabblad betreft de gronden die zijn aangekocht sinds 2014. 

 
Hij verduidelijkt dat men de 1000

ste
 woning verhuurt op basis van de voorkeurscriteria van Vlabinvest. 

Het zijn dus niet allemaal 100% Vlabinvest-woningen. Wanneer er een project samen gedaan wordt, 
zijn er een aantal sociale woningen en een aantal Vlabinvest-woningen. In dat geval mogen die 
sociale woningen verhuurd worden op basis van de voorwaarden van Vlabinvest. Op deze manier 
komt men aan 1000.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
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De voorzitter legt voorstel nr. 43 ter stemming voor. 
Voorstel nr.43 wordt bij hoofdelijke stemming eenparig aangenomen met 53 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. 44. 
Intercommunale Haviland igs. - Algemene Vergadering op 20 juni 2018. 
Dit voorstel werd op 17 mei 2018 behandeld door de deputatie. 
 
De voorzitter stelt de agenda van de algemene vergadering voor.  
 
De heer Florquin legt uit dat het in principe over een traditionele algemene vergadering van Haviland 
gaat. Een beetje opvallend is het balanstotaal dat tegenover 2017 en 2016 toch wel drastisch daalt. 
Op één van de vorige commissies werd toegelicht dat dit vooral te maken had met de overdracht van 
de tak afval naar de nieuw opgerichte afvalintercommunale Intradura.  
 
Voor de rest meent hij dat de provincie akkoord kan gaan met de agenda, met uitzondering van punt 
8, met name de vaststelling van de bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de 
werkingskosten. Dit om de alom bekende reden die doorgetrokken wordt over alle intercommunales in 
het kader van de uittreding van de provincie en het al of niet nog betalen van de bijdrage aan de 
intercommunales. Er wordt voorgesteld zich op dit punt te onthouden.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt hoe het staat met de onderhandelingen over de 
aandelen van de provincie die uit Haviland moeten verdwijnen. 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat de gesprekken, wat Haviland betreft, nog steeds gaande 
zijn en dat er nog geen compromis gevonden is.  
 
Mevrouw De Dobbeleer-Van den Eede vraagt of de meningen ver uit elkaar liggen.  
 
De heer Florquin, gedeputeerde, antwoordt dat men zijn best doet om de standpunten dichter bij 
elkaar te krijgen, maar dat dit niet altijd lukt.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 44 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 44 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 37 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 18 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 45. 
Provinciale Brabantse Energiemaatschappij - Algemene vergadering op 15 juni 2018. 
Dit voorstel werd op 17 mei 2018 behandeld door de deputatie. 
 
De voorzitter stelt de agenda van de algemene vergadering voor.  
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat dit geen 100% traditionele agenda is, omdat hier ook een 
aanpassing van de statuten besproken zal worden. Deze aanpassing is voor de provincie minder 
belangrijk. Het gaat vooral over de toekomstvisie van de PBE. Dit is al aanzienlijk besproken geweest.  
 
Verder is dit gelijklopend met Haviland. De provincie kan zich vinden in alle punten, onder voorbehoud 
van een akkoord rond de uittreding. Dit werd reeds besproken tijdens de vorige provincieraad. 
 
De voorzitter beaamt deze restrictie.  
 
De heer Dunon vraagt, naar analogie met Haviland, wat bij de PBE de status is van de uittreding van 
de provincie. Is er al een (financiële) overeenkomst bereikt? En hoe mag men dat zien? 
 
De heer Florquin, gedeputeerde, bevestigt dat er, wat betreft de PBE, een akkoord is. De raad van 
bestuur heeft haar akkoord gegeven. Het goedgekeurd voorstel zal nu definitief naar de algemene 
vergadering gaan. Het is een voorstel waar beide partners, zowel de vennoten als de provincie, zich in 
kunnen vinden.  
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Aangezien dit nu niet op de agenda staat, stelt hij voor dat dit akkoord tijdens een eerstkomende 
commissie toegelicht wordt. Een van de eerstvolgende keren zal dit op de raad geagendeerd worden. 
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 45 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 45 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 38 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 19 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 46 
Ecowerf - Algemene vergadering op 20 juni 2018. 
Dit voorstel werd op 17 mei 2018 behandeld door de deputatie. 
 
De voorzitter stelt de agenda van de algemene vergadering voor.  
 
De heer Florquin, gedeputeerde, legt uit dat dit ook een traditionele algemene vergadering is waarbij 
de provincie akkoord kan gaan met de agenda.  
 
De heer Dunon meent dat de winst van dit jaar slechts 1.927,30 euro is, wat een heel stuk minder is 
dan het vorige jaar. Er blijkt ongeveer een miljoen euro minder gerealiseerd te zijn. Er is ongeveer 
2000 ton minder afval opgehaald. Hij weet niet in hoeverre dat daarmee te maken heeft. Ook de 
andere cijfers duiden op meer schulden enz. Globaal bekeken is het financiële plaatje niet gunstig.  
 
Hij merkt op dat er drie grote posten zijn waarop verlies gemaakt wordt. Een heel grote verliespost zijn 
de containerparken, alsook de ondergrondse containers en de slibverwerking. Hij veronderstelt dat 
deze gegevens kunnen bevestigd worden. 
 
Een aantal jaar geleden werd gesproken van een biocentrale, of iets dergelijks. Hoe ver staat het met 
deze investering?  
 
De heer Florquin, gedeputeerde, stelde ook vast dat er een daling is tegenover 2016 en 2017 van om 
en bij de 91.000 euro naar 2.000 euro en hij heeft dit onderzocht. De informatie die hij heeft 
meegekregen en die correct is, is dat dit voor een groot stuk te maken heeft met de extra inzet van 
personeels- en loonkosten. Anderzijds heeft dit ook te maken met een (drastische) daling van de 
afnameprijzen van de ophalingen, waardoor er minder inkomsten gegenereerd zijn door Ecowerf. Dit 
zijn twee zaken waardoor er een kleiner te verwerken winstsaldo is voor 2017. 
 
Wat de biocentrale betreft, moet hij het antwoord schuldig blijven en richt hij zich tot Stephan 
Boogaerts.  
 
De heer Boogaerts legt uit dat dit een vergistingsinstallatie betreft. Dit project zit op schema. Dit wil 
zeggen dat momenteel de technische plannen worden klaargemaakt en dat op de site gekeken wordt 
welke gebouwen afgebroken moeten worden om die vergistingsinstallatie te kunnen bouwen. Er wordt 
ook werk gemaakt van de juridische omkadering.  
 
De ultieme beslissing om over te gaan tot de bouw van de vergistingsinstallatie is nog niet genomen. 
Die moet nog door de raad van bestuur genomen worden, omdat daar de afspraak gemaakt werd dat 
de goedkeuring van de raad van bestuur moet gevraagd worden bij elke nieuwe stap die er gezet 
wordt in de realisatie van het project. 
 
De heer Dunon heeft gelezen dat ook de papierprijs redelijk dalend is en vraagt hoe de heer 
Boogaerts dat zal opvangen, zeker gezien dit ongunstig resultaat.  
 
De heer Boogaerts bevestigt dat dit één van de grote problemen is. Niet alleen de prijs van het papier 
is gekelderd, maar ook de prijzen van het ijzer en het glas zitten laag tot zeer laag. De kosten voor de 
inzameling en de ophaling blijven echter even hoog, of worden hoger naarmate het personeel en de 
brandstof van de vrachtwagens duurder worden. Ecowerf zal dit elders moeten compenseren om een 
goed financieel resultaat te halen. 
 
Aan de andere kant is het verwerken van sommige fracties, zoals olie, fors duurder geworden. Ook de 
prijs van de verwerking van de plastics die in de roze zak worden ingezameld, gaat omhoog. Men kan 
dit niet meer verwerken aan de huidige prijs. Dit is nog niet in deze rekening te zien, maar dat zal 
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volgend jaar in de rekeningen te zien zijn.  
 
Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd. 
 
De voorzitter legt voorstel nr. 46 ter stemming voor. 
Voorstel nr. 46 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 39 stemmen voor, 0 tegenstemmen 
en 17 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming. 
 
 
De voorzitter zegt dat de volgende provincieraad zal plaatsvinden op 19 juni 2018 met aansluitend het 
diner van de provincieraad en sluit de vergadering om 16.50 uur. 
 


