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Agendapunten

1 Toelichting dienst vergunningen

Dit agendapunt wordt eerst behandeld, zodat dit als gezamenlijk agendapunt met de raadscommissie 
land- en tuinbouw, leefmilieu kan behandeld worden.

Hilda Stoop geeft een toelichting bij de stand van zaken van de omgevingsvergunning en het 
omgevingsloket.

Marc Wijnants vraagt vanaf wanneer de boetes voor het niet naleven van de termijn zullen gelden.

Hilda Stoop antwoordt dat dit nu voorligt bij het Vlaams parlement voor goedkeuring. De 
inwerkingtreding  hangt af van het moment van goedkeuring en het moment van inwerkingtreding die 
het Vlaams parlement zal bepalen. De inwerkingtreding zal vermoedelijk 1 januari 2018 zijn.

Ann Schevenels wil, mede namens de collega’s van de deputatie, de medewerkers van de dienst 
vergunningen bedanken voor de inzet, inspanningen en creativiteit om te werken aan de 
implementatie van de omgevingsvergunning binnen de provincie.

2 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Diederik Dunon merkt op dat zijn voornaam verkeerdelijk als ‘Hendrik’ in het verslag staat. Dit zal 
gecorrigeerd worden in het verslag.



Tom Troch concludeert dat er oor het overige geen bemerkingen zijn op het verslag en kan dit – mits 
de vermelde aanpassing – goedgekeurd worden.

3 Dienstenopdracht voor het opstellen van een ruimtelijke optimalisatiestudie voor de 
bedrijvenzone BUDA. Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en wijze van 
gunnen.

Ann Schevenels leidt dit dossier in. Het project kadert binnen TOP Noordrand, waarbinnen reeds een 
aantal jaar gewerkt wordt aan een vernieuwde visie voor de Noordrand. De provincie heeft bovendien 
een taakstelling rond het realiseren van bijkomende ruimte voor bedrijventerreinen, maar dit is niet 
altijd evident. Daarom werkt de provincie ook aan de optimalisatie van bedrijventerreinen, zoals ook in 
Aarschot het geval is. Nu wordt er een gelijkaardig project opgestart in de regio Vilvoorde-Machelen. 
Het gaat dus in zo’n groot project niet alleen om visie, maar ook om concrete acties. In het dossier dat 
vandaag voorligt wordt dieper ingegaan op hoe het project voor de bedrijvenzone Buda zal 
opgenomen worden. Dit gebeurt in samenwerking met heel wat partners.

Els Van Loon geeft een toelichting bij het dossier. 

Hilde Kaspers informeert of U-place ook betrokken wordt in de studie

Els Van Loon antwoordt dat dit niet het geval is. De studie wordt beperkt tot de bedrijvenzone zelf. Er 
zal wel rekening gehouden worden met de eventuele uitspraken in de juridische procedures die 
momenteel lopen en de gevolgen hiervan.

Sonia Van Laere vraagt of het klopt dat het niet de bedoeling is om bestemmingen te veranderen. Zij 
verwijst naar de eigendomsstructuur in het gebied, waarbij de verschillende percelen in  eigendom zijn 
van privébedrijven. Daarnaast stelt ze dat er ook nog gemeentewegen, gewestwegen en het kanaal 
door het gebied lopen, elk met een eigen beheerder. Zij vraagt of er ook eigendommen van de 
provincie in het studiegebied liggen, en vraagt of we wel Impact zullen hebben op wat er met deze 
studie uiteindelijk gebeurt.

Els Van Loon geeft aan dat er ook fietssnelwegen gepland zijn in dit gebied en daarbij is de provincie 
wel rechtstreeks betrokken partij. De output van de studie kan dus aan dienst mobiliteit meegegeven 
worden, zodat zij dit kunnen meenemen in de verdere concrete uitwerking van de inrichting van de 
fietssnelwegen. Voor andere wegen kan de studie een kader vormen voor herinrichtingen. De studie 
gebeurt in nauw overleg met de relevante actoren, zij zijn van bij de start van het project betrokken, 
zodat aan haalbare, realistische visievoorstellen gewerkt wordt. De inrichting van de wegen zelf zal 
dan gebeuren door gemeenten en gewest. Rond Schaarbeeklei bijvoorbeeld zijn concrete plannen om 
de weg her in te richten; de studie kan daarbij als kader dienen.

Sonia Van Laere verwijst naar de ontwikkeling van Schaarbeek Vorming, een gebied dat net naast 
deze bedrijvenzone ligt. Zij vraagt of deze ontwikkeling wordt meegenomen in de studieopdracht.

Els Van Loon verduidelijkt dat dit gebied niet mee in de studie zelf zit. Zij geeft aan dat er door deze 
ontwikkeling een aanpassing nodig is aan de ontsluiting van dit gebied, waarbij er wel raakvlakken 
met de bedrijvenzone Buda. Dit aspect zal dan wel worden meegenomen.

Diederik Dunon wijst er op dat de bedrijvenzone ook nog een stukje doorloopt op grondgebied van 
Brussel. Hij vraagt of er een samenwerking voorzien is met Brussel hierrond

Els Van Loon legt uit dat er een goede samenwerking is met Brussel in het kader van het bredere 
proces van TOP Noordrand en meer specifiek voor de bedrijvenzone vanuit het project ‘Circulaire 
economie’, waarvoor er een samenwerkingsverband is tussen de stad Vilvoorde, de gemeente 
Machelen en de stad Brussel .Voor de concrete plannen wordt de studieopdracht beperkt tot het deel 
van de bedrijvenzone in Vlaanderen, maar voor de overkoepelende visie wordt er wel afgestemd en 
samengewerkt, ook over de gewestgrens heen.



Diederik Dunon informeert in hoeverre er in dit project een samenwerking is met de provinciale 
ontwikkelingsmaatschappij. Hij maakt daarbij de parallel met het project voor Aarschot, waarbij de 
POM actief betrokken was.

Els Van Loon antwoordt dat ook in dit project de POM nauw betrokken is. Naast de stad Vilvoorde en 
de gemeente Machelen, heeft ook de POM het ontwerp van bestek mee nagekeken. Ze worden ook 
nauw betrokken bij de studie, zo is de POM opgenomen als lid van de kernwerkgroep. Initieel is het 
project voor Buda meer begonnen zoals in Aarschot en werd er gedacht aan een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie, de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen, de 
POM en Voka. Uiteindelijk is besloten om niet specifiek een samenwerkingsovereenkomst voor deze 
studie op te maken, maar wel meer overkoepelend in kader van TOP Noordrand, waarin de zone 
opgenomen is als werf en waarbinnen alle acties in het gebied meegenomen worden. Dit garandeert 
ook dat de verschillende initiatieven goed op elkaar worden afgestemd.

Marleen Van de Wiele vraagt hoe er met het brownfieldconvenant wordt omgegaan. Zij vraagt wie de 
sanering gaat doen en wie de kosten hiervan gaat dragen.

Els Van Loon legt uit dat er verschillende brownfieldconvenanten bestaan voor deze bedrijvenzone. 
De nodige contacten zijn voorzien met elk van de actoren in deze brownfieldconvenanten, zodat 
afspraken kunnen gemaakt worden.

Marleen Van de Wiele heeft verder nog een vraag over het mobitliteitsaspect. Zij verwijst naar de 
rotonde van de vuist en vraagt of er voorzien is om hier een turborotonde van te maken.

Els Van Loon reageert dat dit een gekend probleem is bij de stad Vilvoorde en de gemeente 
Machelen. Vanuit het beheerscomité Vilvoorde-Machelen, een overlegplatform waarin alle 
ontwikkelingen in het reconversiegebied overkoepelend opgevolgd worden, wordt druk uitgeoefend op 
AWV om hier werk van te maken. Welke oplossing dit wordt, staat echter nog niet vast.

Marleen Van de Wiele stelt dat het verkeer hier nu al strop zit, dus als er nog meer bedrijven komen, 
zal dit nog erger worden.

Els Van Loon bevestigt dat dit pijnpunt ook al aangehaald werd door de bedrijven zelf. Het is daarom 
van belang om ook andere vervoersmogelijkheden bekijken die in het gebied zitten: fiets, openbaar 
vervoer, kanaal, creatieve oplossingen, …. Zij geeft aan dat dit ook bekeken wordt in het project rond 
circulaire economie, waar alternatieve oplossing gezocht worden om het wegvervoer in het gebied te 
beperken. Een concreet voorbeeld is het hergebruiken van houten paletten binnen de bedrijvenzone, 
waar die nu afgevoerd worden als afval door één bedrijf, en een ander bedrijf van elders houten 
paletten laat komen.

Sonia Van Laere begrijpt niet wat de concrete output van de studie zal zijn. Zij maakt de parallel met 
een visie ontwikkelen over de grond van de buurman. Zij vraagt zich af, als we zelf geen eigendom 
hebben in de regio, hoe we dan zeker kunnen zijn dat er met de voorgestelde oplossingen ook 
effectief iets gedaan wordt.

Els Van Loon verduidelijkt dat hier de parallel kan gemaakt worden met de aanpak van het project in 
Aarschot. Ook in dat project is vanuit het provinciebestuur een globale visie uitgewerkt en hier wordt 
nu door alle partners verder op gewerkt via concrete acties. Een voorbeeld hiervan is de herinrichting 
van het publiek domein, waarbij verschillende partners bijdragen en waarbinnen verschillende 
doelstellingen van het project gerealiseerd kunnen worden. Voor het project voor de bedrijvenzone 
Buda is het de bedoeling om verder te bouwen op bestaande acties van de betrokken actoren en 
deze, met de resultaten van de studie, in de juiste en de gewenste richting duwen. Als voorbeeld geeft 
zij aan dat de gemeente Machelen een aantal wegen in het gebied wil herinrichten. De studie kan dan 
richting geven aan dit soort van realisatieprojecten.

Sonia Van Laere stelt dat er toch wel een verschil is met Aarschot, waar een groot deel van de 
gronden in eigendom is van Interleuven en waarmee we als provincie goede contacten hebben om 
samen zaken te realiseren. Zij stelt dat er dus toch wel verschil is tussen de beide projecten.



Ann Schevenels reageert dat dit niet het eerste gebiedsgericht project is dat we opstarten vanuit de 
provincie. Zij verwijst naar de eerdere bespreking in de commissie financiën, waar er nog 2 nieuwe 
projecten besproken werden. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook actief in de Zennevallei. Zij vermeldt 
ook het voorbeeld van het project in Aarschot, waar samen met alle actoren gewerkt wordt in een 
bepaald gebied, ook naar uitvoering toe. Zij stelt dat het onze taak is als provincie om in dit soort van 
strategische en gebiedsgerichte projecten een regisseursrol op te nemen en alle betrokken actoren 
aan te zetten tot actie. Voor het project in Buda zijn zo in april de bedrijven een eerste keer bijeen 
gebracht om samen in dit gebied te werken. Dat is immers de rol van de provincie - andere partners 
bijeen brengen en zo een hefboom vormen om projecten wel te kunnen realiseren.

Diederik Dunon informeert of het kan dat er op termijn wel ruimtelijk uitvoeringsplan nodig is.

Ann Schevenels bevestigt dit; dit werd ook zo vermeld in de toelichting. Dit gebied kadert momenteel 
binnen een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, maar als het nodig is, zal er in latere fase een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden.

Tom Troch concludeert dat het dossier met een gunstig advies kan voorgelegd worden aan de 
provincieraad.

Advies: Gunstig

4 Evaluatie 2016 – dienst ruimtelijke planning

Katrien Putzeys geeft een toelichting bij de evaluatie van de werking van de dienst ruimtelijke planning 
voor het jaar 2016.

Sonia Van Laere vraagt naar de ligging van de N10, die als case onderzocht wordt in het EFRO 
project ‘Baanwinkels’.

Katrien Putzeys verduidelijkt dat het gaat om de Liersesteenweg, de steenweg tussen Aarschot en 
Lier.

Sonia Van Laere verwijst naar de dossiers bouwberoepen waarover opnieuw een beslissing is 
genomen na een arrest door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zij vraagt in hoeveel van die 
dossiers de deputatie in haar nieuwe beslissing het arrest heeft gevolgd, en in hoeveel hiervan is 
afgeweken.

Ann Schevenels geeft aan dat het niet zomaar gaat over het volgen of afwijken van een beslissing van 
Raad voor Vergunningsbetwistingen. In sommige gevallen is een beslissing vernietigd omwille van 
een vraag naar bijkomende motivering. Dan kan het dus zijn dat de deputatie haar vorige beslissing 
herneemt, maar dat hierbij een meer uitvoerige onderbouwing van de beslissing wordt toegevoegd. 
Het is dus belangrijk dit onderscheid te maken in de cijfers.

Katrien Putzeys geeft aan dat dit in detail zal moeten nagekeken worden om op deze vraag te kunnen 
antwoorden. Het antwoord zal in het verslag opgenomen worden.

Aanvulling vanuit dienst vergunningen:
Van de dossiers die opnieuw werden beslist door deputatie na een arrest door de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, werd 65% opnieuw beslist met bijkomende motivering en onderbouwing 
van de eerdere beslissing. Bij 1 dossier ging het om een volledig nieuwe motivering omdat de 
onontvankelijkheid van het dossier werd vernietigd en er dus door deputatie geen uitspraak ten 
gronde was gedaan.

Diederik Dunon informeert naar de situatie in Tielt-Winge, waar het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor het gouden kruispunt vernietigd is. Hij vraagt of er hierdoor nu een vacuüm in de 
rechtszekerheid is ontstaan.

Katrien Putzeys legt uit dat, door de vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het gewestplan 
opnieuw van kracht is en dus het juridische kader vormt voor vergunningsaanvragen. De gemeente 



Tielt-Winge wil zelf een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site opmaken. Vanuit de provincie zijn 
we gevraagd dit proces mee op te volgen, maar we hebben geen zicht op de timing die de gemeente 
hiervoor nastreeft.

Diederik Dunon vraagt of die situatie nu problemen oplevert voor de huidige bedrijven die er gevestigd 
zijn.

Katrien Putzeys antwoordt dat de huidige winkels terugvallen op de basisrechten voor zonevreemde 
constructies, zoals die voorzien zijn in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Of dit nu voordelig of 
nadelig is voor een bedrijf, zal afhangen van de specifieke situatie van het bedrijf. In elk geval, zowel 
de basisrechten voor zonevreemde constructies als het ruimtelijk uitvoeringsplan dat was opgemaakt, 
hielden beperkingen in op vlak van uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven.

Tom Troch concludeert dat er geen verdere vragen meer zijn bij de toelichting.

5 Rondvraag

Leen Van Aken informeert naar de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van fietspaden. Zij stelt 
dat het onduidelijk is wie sommige fietspaden beheert. Zij vraagt in het bijzonder wie verantwoordelijk 
is voor het onderhoud van de fietspaden van wegen die overgedragen zijn. Als voorbeeld verwijst zij 
naar de Waterloosesteenweg in Sint-Genesius-Rode, waarbij er een smal fietspad loopt naast een 
brede weg waar 90 km/u mag gereden worden. Het fietspad is daar over een heel lange strook niet 
onderhouden, wat een gevaarlijke situatie oplevert vlak langs zo’n drukke steenweg. Zij informeert 
naar de verdeling van bevoegdheden voor het onderhoud van fietspaden, en hoe de bevolking kan 
weten tot wie ze zich moeten wenden hierover.

Tom Troch geeft aan dat deze vraag aan de dienst mobiliteit zal gesteld worden, en dat het antwoord 
in het verslag wordt opgenomen.

Aanvulling vanuit dienst mobiliteit:
Het onderhoud van fietspaden is een taak van de wegbeheerder. Bij gemeentewegen moet het 
onderhoud van fietspaden door de gemeente gebeuren. Bij gewestwegen is dit de 
verantwoordelijkheid van het Vlaamse gewest. De oude provinciewegen in Vlaams-Brabant zijn 
allemaal overgedragen naar ofwel de gemeente ofwel het Vlaamse gewest. Ook het onderhoud van 
de bijhorende fietspaden zit dus bij de gemeente of het Vlaamse gewest (het onderhoud van 
voetpaden langs gewestwegen wordt wel soms door de gemeenten gedaan maar dit geldt niet voor de 
fietspaden).
Meestal is dit duidelijk voor de gebruikers en weten ze de wegbeheerder te vinden voor klachten. 
Klachten of vragen kunnen ook onderling doorgegeven worden. Er is ook nog de website 
www.meldpuntfietspaden.be waarbij de meldingen automatisch verdeeld worden naar de juiste 
wegbeheerder.
De Waterloosesteenweg in Sint-Genesius-Rode is een gewestweg. Ook de fietspaden worden dus 
beheerd door het Vlaamse gewest.

Diederik Dunon informeert of er een verklaring is voor het verschil tussen het voorziene budget en de 
jaarrekeningcijfers voor de investeringsuitgaven van de dienst ruimtelijke planning.

Katrien Putzeys legt uit dat dit te maken heeft met het inschatten van het transactiemoment. Voor de 
projecten ruimtelijke planning is het vaak heel moeilijk om in te schatten hoe een project verder zal 
verlopen. Regelmatig treden er in een project onverwachte gebeurtenissen op vb. een partner die van 
standpunt verandert, een wijziging in procedures, …. Het budget moet voorzien worden op het 
moment dat effectief de betaling gebeurt. Bij de derde budgetwijziging wordt daarom steeds een 
inschatting gemaakt van wat er de rest van het jaar nog effectief aan betalingen zal gebeuren, maar er 
moet hierbij ook voorzichtig te werk gegaan worden. Als er een factuur toch nog voor het einde van 
het jaar binnen zou vallen, moet het budget immers nog beschikbaar zijn. Er wordt daarom telkens 
project per project een inschatting gemaakt van welke bedragen best blijven staan, en welke 
bedragen eventueel kunnen doorgeschoven worden naar het volgende jaar. Dit is dus steeds 
afhankelijk van de specifieke dynamiek van het project. Het gaat ook zowel om studiebudgetten als 

http://www.meldpuntfietspaden.be


realisatiebudgetten als eventuele investeringssubsidies aan partners in een project, dit zit allemaal 
mee in dat ene cijfer van investeringsbedragen.

Diederik Dunon vraagt over welke zaken het dan specifiek allemaal gaat.

Katrien Putzeys antwoordt dat ze dit overzicht niet uit het hoofd kan overlopen. De raadsleden kunnen 
deze informatie echter raadplegen in de budgetrapporten die ter beschikking zijn voor de 
provincieraad.

Tom Troch geeft aan dat de data voor de vergaderingen in het najaar inmiddels vastgelegd werden. 
Deze worden opgenomen in het verslag.

Data volgende vergaderingen:
- 5 september     14u00-15u30
- 17 oktober        14u00-15u30
- 21 november    14u30-16u00
- 19 december    14u00-15u30

Datum volgende vergadering 5 september 2017 om 14.00 uur
Einduur van de vergadering 16:20 uur

De secretaris, De voorzitter,

Katrien Putzeys Tom Troch


