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Aanwezig Boogaerts Stef, De Brabanter Johnny, De Clercq Jo, De Martelaar An,  Dunon 
Diederik, Kindekens Chris, Meulemans Vera, Smout Willy, Van Laere Sonja, 
Van Overstraeten Hilde, Vandebroeck Annita, Claes Manu, De Baerdemaeker 
Rik, De Dobbeleer – Van Den Eede Linda, Laeremans Jan, Sluys Marc;
Gedeputeerde Roefs Tie

Verontschuldigd Zelderloo Elke, Fuchs Liselore, Hermans An, Van De Wiele Marleen, Ghysels 
Lena, gedeputeerden Swinnen Monique en Zelderloo Walter      

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 19.12.2017

Willy Smout stelt vast dat het verslag niet volledig is, en dat dit niet de eerste keer is. Hij stelt voor 
om – cf. de zittingen van de provincieraad – de vergadering te laten opnemen. En dit specifiek 
voor deze commissie, omdat er veel maatschappelijk debat in gebeurt. Zijn fractievoorzitter zal dit 
voorstel verder aanbrengen bij het bureau. De voorzitter bevestigt dat dat hiervoor de geëigende 
weg is.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30.01.2018

Sonia Van Laere merkt op dat de vraag bij agendapunt 4 niet van haar kwam, wel van collega 
Marleen Van De Wiele. Dat zal in het verslag nog aangepast worden.
Met die aanpassing wordt het verslag goedgekeurd.

3 Toelichting realisatie doelstellingen 2017 dienst leefmilieu

2.1. realisatie doelstellingen Klimaat
Geert Saye, dienst leefmilieu, geeft de toelichting (slides uitgedeeld en op het netwerk).

Vragen

Willy Smout vraagt naar de juiste rol en invulling van Kringwinkel Hageland in het project 
klimaatnetwerk / groepsaankopen. Is dit iets anders dan de traditionele rol van kringloopwinkel?



Tie Roefs legt uit dat Kringwinkel Hageland 1 van de 4 regionale partners is om het specifieke 
project klimaatnetwerk / groepsaankopen in de betrokken regio operationeel te maken. Daarbij 
heeft Kringwinkel 3 rollen. Rol 1 bestaat er in om vraag en aanbod rond maatregelen en 
investeringen rond energiebesparing (dakisolatie, gevelisolatie, …) en hernieuwbare energie 
(zonnepanelen) op elkaar af te stemmen, en daarbij te werken met lokale aannemers. Rol 2 is het 
bijkomend realiseren van onze klimaatdoelstellingen door burgers te sensibiliseren, overtuigen en 
begeleiden bij energetische woningrenovaties door de inzet van de klimaatmobiel. Rol 3 omvat 
het stimuleren van de oprichting van burgercoöperaties voor de uitvoering van duurzame 
energieprojecten. Kringwinkel Hageland is voor deze regio de logische partner omwille van haar 
expertise inzake energetische woningrenovaties.

Willy Smout vraagt naar de provinciale visie op het stimuleren van LED-lampen. Er is immers 
veel keuze, met telkens andere consequenties inzake levensduur, prijs. Belangrijk is van ook hier 
de ecologische voetafdruk op lange termijn te bewaken.
Tie Roefs stelt dat de visie is om toekomstgericht, op langere termijn, in te zetten op het kopen 
van diensten in plaats van producten. Ze verwijst hiervoor naar de principes van circulaire 
economie. Intussen gaan we op kortere termijn voor de best beschikbare technologie op de 
markt.
Willy Smout benadrukt nog eens dat het belangrijk blijft van de juiste criteria toe te passen, zeker 
ook bij systemen van hergebruik, om misbruik en sjoemelarij tegen te gaan.

2.2. realisatie doelstellingen Netwerken
Annemie Matheussen, dienst leefmilieu, geeft de toelichting (slides uitgedeeld en op het 
netwerk).

Vragen

Jan Laeremans vraagt wat een Kamischibai-verhaal juist is en waarom dit alleen voor het 
basisonderwijs gemaakt wordt..
Annemie Matheussen en Tie Roefs lichten toe dat dit boeken met grote prenten zijn, 
laagdrempelig, voor het basisonderwijs. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor een 
specifieke leeftijdsgroep, overeen komend met het basisonderwijs. Het is zeker niet zo dat er 
niets gebeurt voor het secundair onderwijs. Daar gebeurt de benadering via andere instrumenten 
(bv. subsidies Natuur Op School).
Willy Smout dringt aan op het gebruiken van transparante en begrijpbare termen.

Jan Laeremans vraagt of projecten Natuur Op School ook nog na realisatie kunnen ingediend en 
gesubsidieerd worden. Hij kent een geval, en veronderstelt dat men daar niet van de subsidie op 
de hoogte was.
Tie Roefs antwoordt dat de provincie alleszins veel promotie voert voor dit subsidiereglement, via 
diverse kanalen. Het reglement laat niet toe van projecten met terugwerkende kracht te 
ondersteunen.

Willy Smout vraagt of er in het bijenproject van Kampenhout samenwerking met de fruitteelt 
voorzien is? Bijen zijn immers ook voor de fruitteelt van groot belang.
Annemie Matheussen antwoordt dat ze dit zal navragen. De aanvullende info is de volgende: 
Specifiek naar de scholen ligt in het educatieve bijentraject de focus op solitaire bijen. Dit omdat 
er voor die solitaire bijen (op klas- en schoolniveau) weinig aandacht is (ze zijn ook relatief 
onbekend) en leerkrachten het meestal over de honingbij hebben (met daaraan gekoppeld een 
bezoek aan de imker). De benadering is dus vooral wat scholen zelf konden doen voor de 
bescherming van de (wilde) bij. En dat is bv. het bouwen van een insectenhotel en de aanleg van 
een aangepaste schoolomgeving (o.a. met provinciale subsidies). Maar ook het belang van de 
bijen in het algemeen en de link met ons voedsel komt zeker aan bod.

2.3. realisatie doelstellingen Biodiversiteit
Frederik Vanlerberghe, dienst leefmilieu, geeft de toelichting (slides uitgedeeld en op het 
netwerk).

Vragen



Willy Smout stelt dat er – door soorten te beschermen en te bevorderen – een nieuw onevenwicht 
kan onstaan bij vooral hogere diersoorten. Hij verwijst naar soorten als steenmarter, vos, die er 
opnieuw beter voor staan en zo soms voor problemen kunnen zorgen. Hij beseft dat de provincie 
hier geen bevoegdheid in heeft, maar stelt de vraag of de provincie – die kort bij het terrein staat 
en dikwijls veel zicht heeft op de situatie - geen soort van signaalfunctie kan / moet opnemen 
naar de hogere overheid toe.
Frederik Vanlerberghe licht toe dat er bij de hogere overheid een instrumentarium voorzien is om 
eventuele schade te vergoeden. Een aantal mogelijke probleemsituaties worden ook 
ondervangen in de Vlaamse Jachtwetgeving. Daar worden provincies niet direct bij betrokken of 
hebben we geen invloed op.
Tie Roefs antwoordt dat op termijn bv. een rol van meldpunt kan onderzocht worden. Maar meer 
dan dat kunnen we niet doen. 

4 Toelichting realisatie doelstellingen 2017 dienst vergunningen

Nadine Herbrand, dienst vergunningen, geeft de toelichting (slides uitgedeeld en op het netwerk).

Vragen

Jan Laeremans vraagt waarom de start van de omgevingsvergunning beperkt bleef tot de 
provincie en 2 gemeenten (Beersel en Diest).
Nadine Herbrand licht toe dat gemeenten eerst vrijwillig konden instappen. Dat hebben Beersel 
en Diest gedaan. Sinds 1 januari 2018 zijn alle andere gemeenten verplicht ingestapt.

Jan Laeremans vraagt zich af of er nu sinds de recente wijzigingen minder werk is voor de 
provincie op het vlak van vergunningverlening. Hij veronderstelt dat het volume te verwerken 
vergunningen gedaald is, want er liggen nu meer bevoegdheden bij de gemeenten.
Tie Roefs stelt dat dit zeker niet het geval is. De bevoegdheden zijn inderdaad herverdeeld. 
Waarbij nog niet alles altijd even duidelijk is. Die lijsten zullen ter info aan het verslag toegevoegd 
worden.
Nadine Herbrand voegt toe dat de tendens net omgekeerd is. Er zijn immers meer bevoegdheden 
inzake dossiers in eerste aanleg, wat een nieuwe dynamiek en meer werk veroorzaakt. Bij de 
beroepen blijft het grotendeels als voorheen. De termijnen voor behandeling zijn ook strakker, wat 
meer (tijds)druk met zich meebrengt. 

Linda Van Den Eede hoort van gemeenten (burgemeesters) dat het opladen van dossiers in het 
systeem (omgevingsloket) heel tijdrovend zou zijn. Klopt dat?
Nadine Herbrand en Tie Roefs antwoorden dat daarover bij de provincie zelf geen ervaring is 
omdat wij niet rechtstreeks in het omgevingsloket werken. De provincie laadt de dossiers uit het 
loket in in een eigen systeem, waarin ze ook worden verwerkt. En dat systeem werkt goed en 
vlot. We moeten alleen zorgen voor de juiste connecties en soms wat aanpassingen doen (omdat 
Vlaanderen die regelmatig aan haar loket doet).
Linda Van Den Eede stelt vast dat er dan toch een probleem moet zijn, aangezien de provincie 
gekozen heeft voor een eigen systeem. Kan het provinciaal systeem dan geen hulp zijn voor de 
gemeenten, bv. via VERA?
Tie Roefs vult nog aan dat we gemeenten steeds voor eventuele problemen kunnen 
doorverwijzen naar VERA. Maar in dit geval zit de knoop bij Vlaanderen en haar loket. Anderzijds 
zijn de grote problemen intussen van de baan en zou alles onder controle zijn.
Nadine Herbrand voegt nog toe dat haar dienst opvangt dat gemeenten hier veel werk mee 
zouden hebben omdat ze burgers helpen met het indienen van hun aanvraag in het loket.

Willy Smout stelt het volgende. Vroeger waren er 2 aparte soorten dossiers, te behandelen 
volgens 2 aparte wetgevingen. Dat leidde al eens tot serieuze tegenstellingen. Hij verwijst naar 
het voorbeeld van het dossier van de verbrandingsoven uit de eerste legislatuur. Nu zitten de 2 
invalshoeken in 1 verhaal, en moet er 1 geïntegreerde visie komen. Hoe gaat men daar mee om 
binnen de dienst, of moet de dienst zich daar nog op organiseren?
Nadine Herbrand en Tie Roefs antwoorden dat momenteel de desbetreffende gemengde 
dossiers nog via de 2 aparte invalshoeken en expertises worden benaderd. Op termijn is het de 
bedoeling van via kennisoverdracht, bijkomende vorming, tot 1 geïntegreerde benadering te 
komen. Dat geeft natuurlijk soms discussie over een dossier, zowel binnen de dienst als op de 



commissie, waar nu ook een deskundige ruimtelijke ordening deel van uitmaakt. In die gevallen 
worden alle elementen op een rijtje gezet en afgewogen. Ook politiek moet er eventueel tot zo 
een afweging gekomen worden. Naar de aanvrager toe is er – na besluitvorming – altijd 
voldoende éénduidigheid.

Jan Laeremans noteerde dat er vorig jaar 476 bouwberoepen waren. Hoeveel werden er daarvan 
goedgekeurd en afgewezen?
Nadine Herbrand antwoordt dat in 2017 ongeveer de helft werd vergund of de vergunning van het 
college werd herbevestigd (eventueel met wijzigingen). De cijfers kunnen echter niet altijd correct 
op jaarbasis vergeleken worden, want in de cijfers van het aantal beslissingen in 2017 zitten ook 
dossiers die gestart werden in 2016.

Jozef De Borgher vraagt of de collega’s die POA’s worden, hiervan effect kunnen ondervinden op 
hun statuut.
Nadine Herbrand geeft aan dat dit niet het geval is.

5 Rondvraag
Er zijn geen vragen.
De voorzitter sluit af met zowel sprekers als deelnemers te bedanken voor hun inbreng.

Data volgende vergaderingen 8 mei om 13 u (provinciehuis) (landbouw)
26 juni om 10 u (Linter) (leefmilieu)

Einduur van de vergadering 11:45 uur

De secretaris, De voorzitter,

Geert Lefever Jozef De Borger


