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Plaats Raadzaal Datum 11/09/2018
Voorzit(s)ter Roel Anciaux Aanvangsuur 14:05 uur

Aanwezig Tom DEHAENE, Ann SCHEVENELS, Roel Anciaux, Manu CLAES, Jo DE CLERCQ, 
Kris POELAERT, Steven ELPERS, Eddy POFFÉ, Julien DEKEYSER, Sarah 
SNEYERS, Leen VAN AKEN, Hilde KASPERS, Erik RENNEN, Diederik DUNON, 
Mireille BUYSE, Annita VANDEBROECK, Geertrui VAN ROMPUY-WINDELS, Jan 
LAEREMANS, Linda VAN DEN EEDE, Elke WOUTERS, Katrien PUTZEYS 
(secretaris), Annelies JANSSENS (secr.), Matthijs VAN GINNEKEN, Tom DE BRUYN 
(techn. raadgever dienst ruimtelijke planning), Björn VAN STAEYEN (techn. 
raadgever dienst mobiliteit)

Verontschuldigd Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO, Tie ROEFS, Marc WIJNANTS, 
Katleen BURY, Sonia VAN LAERE, Marleen VAN DE WIELE

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2 SPEK Londerzeel - ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek economisch 
knooppunt Londerzeel - deelplan Terlocht' - voorlopige vaststelling

Matthijs van Ginneken licht het voorstel toe.

Jan Laeremans heeft een vraag bij de getoonde luchtfoto. Hij vraagt of het gedeelte waar de hoeve op 
staat voorlopig gevrijwaard blijft tot het moment waarop het op- en afrittencomplex gebouwd wordt?

Matthijs van Ginneken bevestigt dat de hoeve momenteel kan blijven, maar dat deze op termijn zal 
moeten verdwijnen voor de aanleg van het bedrijventerrein of de bouw van het op- en afrittencomplex.

Jan Laeremans vraagt of de eigenaars van de hoeve hiervan op de hoogte zijn. Hij stelt dat hij zelf 
nog niets heeft vernomen over een mogelijke onteigening. Hij dacht dat het op- en afrittencomplex zou 
komen ter hoogte van het bestaande kruispunt met de lichten.



Matthijs van Ginneken legt uit dat de mensen al op de hoogte zijn van de plannen, maar dat er op dit 
moment nog geen concrete gesprekken zijn opgestart over onteigening. De bestaande kruispunten 
met de A12 ten zuiden van Londerzeel zullen sowieso verdwijnen want Vlaanderen heeft wel al 
middelen voorzien voor het zuidelijke op- en afrittencomplex (ter hoogte van Westrode).

Leen Van Aken verwijst naar de plannen voor het complex Londerzeel-Zuid. Zij stelt dat de uitvoering 
hiervan binnenkort zal starten, de projectMER is voorzien vanaf begin volgend jaar. Zij informeert of 
de getoonde tekening van dit kruispunt overeenstemt met de Vlaamse plannen.

Matthijs van Ginneken antwoordt dat de getoonde beelden van het op- en afrittencomplex zijn 
opgemaakt door de beide provincies. Bij het Vlaams Gewest wordt aangedrongen op de realisatie 
hiervan.

Katrien Putzeys vult hierbij aan dat de getoonde beelden gaan over het complex Londerzeel-Noord, 
terwijl Vlaanderen nu al werk maakt van het knooppunt voor Londerzeel-Zuid. Het gaat dus niet om 
hetzelfde op- en afrittencomplex. De plannen voor Londerzeel-Nood werden destijds wel in 
samenwerking met AWV opgemaakt. Hierbij is bovendien ook al rekening gehouden met de komst 
van de sneltram. De opgemaakte plannen zijn dus zo realistisch mogelijk opgemaakt. Er werden 
destijds verschillende scenario’s onderzocht, en in samenspraak met AWV is uiteindelijk het getoonde 
beeld als voorkeurscenario verder uitgewerkt. We kunnen er dus van uitgaan dat Vlaanderen zal 
verder werken op basis van de reeds uitgewerkte plannen, op het moment dat zij een 
investeringsbeslissing nemen.

Leen Van Aken stelt dat het goed is dat er gefaseerd wordt ontwikkeld, zoals wordt voorgesteld in de 
voorliggende documenten. Maar toch heeft zij vragen bij de keuze voor de beoogde sectoren logistiek 
en distributie. Zij vindt het logisch dat er geen handel of kantoren worden toegelaten, maar wijst erop 
dat de keuze voor logistiek en distributie toch weer extra druk legt op de reeds drukke 
mobiliteitssituatie.

Matthijs van Ginneken legt uit dat deze keuze voortkomt uit het gevoerde ruimtelijk-economisch 
onderzoek. Er is in de regio grote nood aan ruimte voor dit soort activiteiten. Met dergelijke 
planningsprocessen wordt er dan ook getracht hiervoor de nodige ruimte te voorzien, deze bedrijven 
moeten nu eenmaal ergens een plek vinden. Het is dan ook best om deze daar te bundelen waar 
infrastructuur aanwezig is en de nodige investeringen in die infrastructuur kunnen gebeuren.

Sarah Sneyers merkt op dat de wegen in de regio nu al verstikt zijn, dus betreurt deze keuze.

Jan Laeremans sluit aan bij deze bemerkingen en heeft vragen bij de timing. Hij vindt dat er eerst de 
nodige wegen moeten aangelegd worden en dat dan pas de bedrijventerreinen zouden mogen 
ontwikkeld worden. Of dat dit toch minstens parallel zou moeten lopen. Nu lijkt eerder het omgekeerde 
het geval en worden de bedrijven eerst al ontwikkeld. Hij vraagt zich af wat de gevolgen zullen zijn als 
er geen investeringsbeslissing komt van Vlaanderen.

Matthijs van Ginneken verduidelijkt dat deze onzekerheid over investeringen in de infrastructuur mede 
heeft geleid tot de keuze om niet nu in één keer de volledige vooropgestelde 40 ha te ontwikkelen, 
maar slechts een gedeelte hiervan. Er is ook bijkomend onderzoek gedaan om te kijken wat de 
effecten zouden zijn als het noordelijk knooppunt niet gerealiseerd zou worden.

Katrien Putzeys vult hierbij aan dat in de oorspronkelijke plan-MER er steeds uitgegaan werd van een 
koppeling tussen de realisatie van het knooppunt en de realisatie van de bedrijvenzones. Net omwille 
van de onzekerheid over de investeringsbeslissing vanuit Vlaanderen, is dat bijkomend 
mobiliteitsonderzoek gebeurd. Hierin is nagegaan of de ontwikkeling van een gedeelte van de 
bedrijvenzones al mogelijk zou zijn ook zonder de realisatie van het knooppunt. Hierbij werd bekeken 
hoe de ontsluiting van de bedrijvenzones zou gebeuren via de reeds bestaande wegenis, of met een 
beperkte aanpassing hiervan – zoals het verlengen van de bestaande parallelweg aan de A12 tot aan 
de nieuwe bedrijvenzone. Uit dit bijkomende mobiliteitsonderzoek is gebleken dat het inderdaad 
mogelijk is om nu reeds een beperktere ontwikkeling van bedrijvenzones te realiseren zonder de 
realisatie van het op- en afrittencomplex. De impact hiervan op de mobiliteitssituatie, ook op de lokale 
wegen, is onderzocht en op basis hiervan is geoordeeld dat de impact aanvaardbaar is. Op basis van 
die conclusie zijn de nu voorgestelde plannen voor bijkomende bedrijvenzones opgemaakt.



Roel Anciaux concludeert dat er geen verdere vragen zijn en dat het voorstel met een gunstig advies 
kan worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: Gunstig

3 Opstarten plaatsingsprocedure voor het uitvoeren van een onderzoek rond de 
opwaardering van bedrijvenzones in de Zuidelijke Zennevallei: goedkeuren van bestek en 
de wijze en voorwaarden van gunnen

Katrien Putzeys licht het voorstel toe.

Er zijn geen vragen

Roel Anciaux concludeert dat het voorstel met een gunstig advies kan worden voorgelegd aan de 
provincieraad.

Advies: Gunstig

4 Voorstel tot bijsturing overheidsopdracht inzake herstructurering en uitbreiding 
bedrijventerrein Bomaco te Zellik (Asse)

Matthijs van Ginneken licht het voorstel toe.

Mireille Buyse stelt dat er veel bezwaren waren gerezen tegen de uitbreiding van de Bomaco site, ook 
bij de gemeente. Zij vraagt of het nu met het voorliggende voorstel de bedoeling is dat er enkel site 
van de houthandel blijft en dat er daarrond niet meer gebouwd wordt?

Matthijs van Ginneken bevestigt dat het voorliggende voorstel inderdaad is om enkel nog de 
herontwikkeling van de bestaande site te onderzoeken, en niet meer ook een uitbreiding van de 
bestaande site.

Mireille Buyse vraagt of dit dan ook betekent dat er geen andere toegangswegen of tussenwegen voor 
de Delhaize site zullen bijkomen.

Matthijs van Ginneken verduidelijkt dat de ontsluiting van de Bomaco site wel nog verder onderzocht 
moet worden. Hierover kunnen nu nog geen uitspraken gedaan worden. 

Linda Van den Eede verwijst naar een raadscommissie vergadering van eerder op de dag, waar de 
mogelijke uitbreiding van de PIVO site werd aangekaart. Daarbij werd verwezen naar de bespreking in 
deze commissie. Zij vraagt aan de leden van deputatie hoe de ontwikkeling van de  PIVO site binnen 
dit verhaal gezien wordt.

Tom Dehaene reageert dat dit is aangekaart in de gegeven toelichting. Hij stelt dat in de verdere 
uitwerking van het onderzoek rekening zal gehouden worden met een mogelijke uitbreiding van PIVO 
op de Bomaco site. Er zijn voor de PIVO site heel veel ideeën voor de toekomst, met dit onderzoek 
zullen we nu bekijken of we dit ook planologisch kunnen oplossen.

Ann Schevenels vult hierop aan dat we in dit geval van de gelegenheid gebruik maken dat deze twee 
terreinen vlak naast elkaar liggen. Hier ligt dus een kans voor een eventuele uitbreiding van de 
bestaande provinciale PIVO site. We nemen dit dus mee in het onderzoek dat we voeren voor de 
herontwikkeling van de Bomaco site.

Linda van den Eede vraagt om op het overzichtskaartje aan te duiden waar PIVO site ligt.

Matthijs van Ginneken duidt dit aan.



Jan Laeremans verwijst naar de initiële vraag om het lopende milieuonderzoek stop te zetten. Hij 
vraagt of dit, op basis van het voorliggende voorstel, dan wel blijft verderlopen?

Matthijs van Ginneken bevestigt dat de reeds opgestarte studieopdracht dan inderdaad blijft lopen, 
maar dat de randvoorwaarden hiervan wel aangepast zullen moeten worden aan de nieuwe 
beslissing. Tot op heden was er al uitgegaan van een herontwikkeling van de Bomaco site, maar ook 
van een uitbreiding van de bestaande site in de richting van de Broekooi bedrijvenzone. Dit zou nu 
bijgesteld worden, zodat de uitbreiding niet langer onderzocht wordt. Ook voor enkel de 
herontwikkeling van de bestaande site is immers een milieuonderzoek nodig.

Roel Anciaux concludeert dat er geen verdere vragen zijn en dat het voorstel met een gunstig advies 
kan worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: Gunstig

5 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven' - 
openbaar onderzoek

Tom De Bruyn licht het voorstel toe.

Diederik Dunon vraagt in hoeverre er voldoende draagvlak is voor de nieuwe stations in Haasrode en 
Rotselaar. Hij heeft zelf niet de indruk dat dit zo is.

Tom De Bruyn reageert dat er hierrond lopende gesprekken zijn o.a. vanuit het strategisch project 
Regionet maar ook vanuit andere actoren. Deze lopende gespreken hebben in feite niet rechtstreeks 
te maken met dit plan. De voorliggende plannen maken deze nieuwe stations enkel mogelijk, maar de 
feitelijk gesprekken hierover lopen nog. Het klopt wel dat bijvoorbeeld de NMBS op dit moment niet 
overtuigd is, maar we hopen hen op termijn toch te kunnen overtuigen.

Diederik Dunon merkt op dat de NMBS de afstand tussen station Leuven en station Haasrode te klein 
zou vinden, waardoor de trein niet voldoende zou kunnen optrekken tussen de twee stations, wat de 
efficiëntie van het treinverkeer niet ten goede zou komen. Volgens hem heeft de NMBS dus stevige 
bezwaren tegen dit extra station.

Tom De Bruyn legt uit dat dit inhoudelijke debat een apart proces en dat hij hiervan niet volledig op de 
hoogte is. Hij legt uit dat ook andere elementen meespelen in dit verhaal. Zo wordt bijvoorbeeld in het 
voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan ook een kantorenzone en een stadion mogelijk gemaakt. 
Haasrode zou ook een sleutelrol kunnen spelen in de zuidelijke ontsluiting van heel wat 
aantrekkingspolen in de rand van Leuven. Deze elementen kunnen ook een rol spelen in de 
uiteindelijke beslissing of een station in Haasrode zinvol is. De voorliggende plannen maken de komst 
van een station juridisch mogelijk, de rest van de besprekingen dient in de aparte processen verder te 
verlopen.

Diederik Dunon stelt dat men ook voor Rotselaar nog niet overtuigd is van de verplaatsing van het 
station van Wezemaal naar Rotselaar

Tom De Bruyn reageert dat er ook hier een aantal andere, flankerende maatregen nodig zijn om 
NMBS te overtuigen. Dat gebeurt onder meer binnen dit ruimtelijk uitvoeringsplan – bijvoorbeeld de 
uitbreiding van de bedrijvenzone Danone – en deels in het kader van het strategisch project Regionet 
Leuven. Het is dus belangrijk om hier stap voor stap aan te blijven werken.

Diederik Dunon vraagt zich af waarom dan het station van Wezemaal niet verder uitgebouwd wordt.

Katrien Putzeys legt uit dat er in Wezemaal hiervoor geen plaats is. De parking in Wezemaal kampt nu 
al met een capaciteitsprobleem, en rondom het station is er ook geen ruimte voor verdere ontwikkeling 
of uitbouw van de stationsomgeving. Die ruimte is er wel in Rotselaar aan de Danone-site. Zoals reeds 
gezegd, zijn er ook flankerende maatregelen nodig. Daarom wordt er, samen met het onderzoek naar 
de verplaatsing van het station, gewerkt aan de realisatie van de fietssnelweg, die naast de sporen 
voorzien wordt. Deze fietssnelweg zou een rechtstreekse verbinding vormen tussen de locatie van het 



huidige station van Wezemaal en het nieuwe station in Rotselaar, die in feite op zeer korte afstand van 
elkaar gelegen zijn. Het zou dus makkelijk en aantrekkelijk moeten zijn voor de pendelaars om via de 
fietssnelweg naar Rotselaar te komen in plaats van naar Wezemaal.

Jan Laeremans verwijst naar een ander deelplan, waarbij een bufferzone voorzien wordt aan de rand 
van de bedrijvenzone Tildonksesteenweg. In het voorstel van advies wordt gevraagd om in de 
bufferzone ook landbouw te laten blijven als mogelijke functie. Hij stelt dat de functie van een buffer 
normaal is om de bedrijfsactiviteiten  visueel af te schermen van de omgeving, bijvoorbeeld met hagen 
en dergelijke, en vraagt zich af of deze functie wel kan vervuld worden als er gewoon de huidige 
landbouwactiviteiten worden verdergezet.

Tom De Bruyn verduidelijkt dat het voorstel is om het efficiënter te doen en de ruimte in de bufferzone 
beter te benutten. Een visuele buffer kan ook op veel kleinere ruimte voorzien worden, zodat 
daarnaast ook de landbouw behouden kan worden.

Jo De Clercq sluit hierbij aan. Hij legt uit dat dit nu allemaal landbouwgebied is, met heel waardevolle 
landbouwgronden. Het zou zonde zijn om dit helemaal op te offeren want er is niets waar echt naartoe 
moet gebufferd worden. Die zone moet dus eerder als een soort overgangszone gezien worden naar 
het open landschap toe. Een beperkte visuele buffer kan daarom volstaan, met dan daarnaast de 
overgang naar landbouwactiviteiten.

Diederik Dunon vraagt om voor het deelplan Leuven-Noord aan te geven waar het nieuwe 
wetenschapspark juist gelegen is.

Tom De Bruyn duidt dit aan op de kaarten. 

Roel Anciaux concludeert dat er geen verdere vragen zijn en dat het voorstel met een gunstig advies 
kan worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: Gunstig

6 Vervanging van het provinciale Mobiliteitscharter met de Vlaamse overheid - machtiging 
ondertekening

Annelies Janssens licht het voorstel toe.

Er zijn geen vragen

Roel Anciaux concludeert dat het voorstel met een gunstig advies kan worden voorgelegd aan de 
provincieraad.

Advies: Gunstig

7 Samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten 
Haacht, Zemst en Pepingen i.v.m. de borden voor buurt- en voetwegen

Annelies Janssens licht het voorstel toe.

Er zijn geen vragen

Roel Anciaux concludeert dat het voorstel met een gunstig advies kan worden voorgelegd aan de 
provincieraad.

Advies: Gunstig



8 Wijzigingen bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) 2018

Björn Van Staeyen licht het voorstel toe.

Er zijn geen vragen

Roel Anciaux concludeert dat het voorstel met een gunstig advies kan worden voorgelegd aan de 
provincieraad.

Advies: Gunstig

9 Wijzigingen bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk (BRF) 2018

Björn Van Staeyen licht het voorstel toe.

Er zijn geen vragen

Roel Anciaux concludeert dat het voorstel met een gunstig advies kan worden voorgelegd aan de 
provincieraad.

Advies: Gunstig

10 Rondvraag

Er zijn geen variapunten.

Datum volgende vergadering 2 oktober om 16.00u
Einduur van de vergadering 15:40 uur

De secretaris, De voorzitter,
Katrien Putzeys Roel Anciaux


