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Aanwezig Geertrui WINDELS, Tine EERLINGEN, Tom DEHAENE, Bart NEVENS, Ann 
SCHEVENELS, Lucia DEWOLFS, Diederik DUNON, Kris POELAERT, Manu 
CLAES, Ella DE NEVE, Luka AUGUSTIJNS, Stephan BOGAERTS, Betrand 
DEMIDDELEER, Kris PEETERS, Linda VAN DEN EEDE, Sarah SNEYERS, 
Nicoals KUCZYNSKI, Katrien PUTZEYS (secretaris), Frederik POUSSET 
(dienst mobiliteit), Sarah CLAEYS (Vlabinvest), Matthijs VAN GINNEKEN, 
Tom DE BRUYN en Carolien RUEBENS (dienst ruimtelijke planning)

Verontschuldigd Monique SWINNEN, Joris VAN DEN CRUIJCE

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Geertrui Windels merkt op dat volgens haar het vorige verslag niet gepubliceerd werd op de beveiligde 
site voor de raadsleden. Het werd wel verstuurd per mail.

Er zijn geen bemerkingen. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

Aanvulling vanwege de secretaris: Bij nazicht na de vergadering blijkt dat het verslag van de vorige 
vergadering wel degelijk correct gepubliceerd werd. Het verslag was dus consulteerbaar voor alle 
leden van de raadscommissie op de beveiligde site. Het verslag wordt evenwel pas na goedkeuring op 
de eerstvolgende raadscommissie ook gepubliceerd op de publieke website van de provincie.

2 F3 fietsbrug R0: Addendum I bij de samenwerkingsovereenkomst

Frederik Pousset geeft een toelichting bij het dossier.

Luka Augustijns verwijst naar het vermelde plafond van 8 miljoen voor de provincie en vraagt wie dan 
de rest van de kosten aanvult. 

Frederik Pousset antwoordt dat deze kosten gedragen worden door de Werkvennootschap

Geertrui Windels concludeert dat het punt besproken werd door de commissie en kan worden 
voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: het dossier kan worden voorgelegd aan de provincieraad



3 Budgetwijziging 2019 en meerjarenplan 2020-2025 voor Vlabinvest apb

Sarah Claeys geeft een toelichting bij het dossier.

Er zijn geen vragen.

Geertrui Windels concludeert dat het punt besproken werd door de commissie en kan worden 
voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: het dossier kan worden voorgelegd aan de provincieraad

4 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Lembeek-Noord' - ontwerp - voorlopige vaststelling

Ann Schevenels leidt kort het dossier in. Zij geeft aan dat het hier voorliggende dossier een deel is 
van het groter geheel van het strategische project voor de Zuidelijke Zennevallei. Het gaat om een 
gebied met onbenutte berdrijventerreinen in Halle, met aanpalend ook een stuk natuurgebied en een 
belangrijke wateropgave. Twee belangrijke elementen in het gebied zijn dan ook het kanaal en de 
Zenne. Deze specifieke context maakt de ontwikkeling als bedrijvenzone niet evident. Daarom is er 
binnen het strategisch project een planproces opgestart om tot oplossingen voor dit gebied te komen 
waarbij er toch een ontwikkeling als bedrijvenzone kan gebeuren. Hiervoor is dus een concreet plan 
uitgewerkt. Een eerste consultatieronde gebeurde over de start- en procesnota voor het plan. 
Vervolgens heeft de deputatie een voorontwerp goedgekeurd, en werd hierover al advies gevraagd 
aan zowel de PROCORO als de verschillende adviesinstanties, en nu is er dus het ontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan dat voorligt voor voorlopige vaststelling.
Samengevat gaat dit ruimtelijk uitvoeringsplan dus om industriezone wijzigen in regionaal 
bedrijventerrein, een oplossing bieden aan de waterproblematiek en rekening houden met de 
specifieke ligging langs Zenne en Kanaal.

Matthijs van Ginneken geeft verder de inhoudelijke toelichting bij het dossier.

Linda van den Eede stelt een procedurevraag en informeert of we ons voor dit plan aan een bepaalde 
termijn moeten houden vanaf de voorlopige vaststelling.

Matthijs van Ginneken legt uit dat er inderdaad een maximumtermijn van 180 dagen is voor de 
definitieve vaststelling. Deze termijn is eventueel verlengbaar met 30 dagen als er heel veel bezwaren 
zouden binnenkomen.

Katrien Putzeys vult hierbij aan dat deze termijnen gelden vanaf het einde van het openbaar 
onderzoek over het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, en dus niet vanaf de voorlopige vaststelling 
door de provincieraad.

Er zijn geen verdere vragen.

Geertrui Windels concludeert dat het punt besproken werd door de commissie en kan worden 
voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: het dossier kan worden voorgelegd aan de provincieraad

5 Overheidsopdracht voor het uitvoeren van analyse, ontwerpend onderzoek en 
instrumentontwikkeling in het kader van lokale ruimtetrajecten in de provincie Vlaams-
Brabant (raamovereenkomst) ten behoeve van de dienst ruimtelijke planning van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het bestek en de voorwaarden en 
wijze van gunnen.

Ann Schevenels leidt het dossier in. Zij legt uit dat dit geen nieuw project is: de provincie is hier reeds 
in 2018 mee gestart. Het instrument van de lokale ruimte trajecten werd gecreëerd onder meer om in 
te zetten op kernversterking. Kernversterking is uiteraard een gekende term. Veel gemeenten zijn hier 



mee bezig, maar niet overal lukt dat even goed. Daarom is de provincie vorige legislatuur gestart met 
een raamcontract, dat kan ingezet worden voor onze eigen strategische projecten, maar we hebben 
ook een oproep gedaan naar gemeenten om projecten in te dienen. Onder andere de gemeenten 
Geetbets en Zoutleeuw zijn hier op ingegaan, een aantal gemeenten hebben we gebundeld in een 
opdracht om een ‘toolkit kernversterking’ uit te werken, en er was ook een project van gemeente 
Dilbeek.

Ann Schevenels legt verder uit dat een raamcontract een eindig gegeven is. Het voorziene bedrag is 
opgebruikt en daarom willen we nu een nieuw raamcontract opstarten. Er blijft immers veel vraag 
vanuit gemeenten naar goede oplossingen om hier mee om te gaan, en om aan kwalitatieve 
kernversterking te doen. Vanuit de provincie willen we daarom de lokale ruimte trajecten opnieuw 
aanreiken als instrument voor de gemeenten, en hopen dat ze hier even enthousiast mee aan de slag 
gaan.

Tom De Bruyn geeft een verdere inhoudelijke toelichting bij het dossier.

Diederik Dunon vraagt of het enkel om een studieopdracht gaat, of ook om uitvoering?

Tom De Bruyn antwoordt dat het vooral gaat over studieopdrachten. Dit kan ook leiden tot concrete 
implementatie van de resultaten van de studie, bijvoorbeeld door een verordening die wordt uitgewerkt 
ook formeel te verankeren.

Katrien Putzeys vult hierbij aan dat de opdrachten binnen het raamcontract steeds studieopdrachten 
zijn. De resultaten hiervan kunnen leiden tot beleidsmatige uitvoering, bijvoorbeeld het verankeren van 
een visie, het opstarten van een RUP, enz. Maar het kan ook zijn dat de studie de basis vormt voor 
een concrete ontwikkeling van een specifiek gebied in een kern van de gemeente. Dan is er dus wel 
rechtstreeks een link met uitvoering op het terrein. In elk geval is het de bedoeling dat de gemeente 
wel degelijk aan de slag gaat met de resultaten van de studieopdracht. Op welke manier dat gebeurt, 
is uiteraard afhankelijk van de aard van de opdracht die wordt opgestart.

Geertrui Windels informeert of er ook studies kunnen gebeuren over gebouwen of gronden die niet 
meer in aanmerking komt voor ontwikkeling en waarbij dan gekeken wordt welke vergoedingen daar 
tegenover kunnen worden gezet. Dit soort van onderzoek is toch niet alleen van toepassing voor 
Vlaams-Brabant, maar voor heel Vlaanderen? Waarom moeten we dit dan als provincie doen?

Tom De Bruyn legt uit dat het inderdaad soms gaat om problematieken die voor heel Vlaanderen van 
toepassing zijn. Hij verduidelijkt dat we door de context van onze provincie soms sterker met bepaalde 
uitdagingen geconfronteerd worden vb. op vlak van mobiliteit. Net daarom willen we als provincie hier 
mee aan de kar trekken om dingen in beweging te brengen.

Geertrui Windels vraagt of er nog andere provincies zijn die gelijkaardig onderzoek doen.

Katrien Putzeys antwoordt dat het bij de lokale ruimte trajecten gaat om gemeenten stimuleren om 
ruimtelijk beleid te implementeren via concrete projecten. Met de studieopdrachten proberen we 
telkens om concrete uitdagen of problemen aan te pakken op gemeentelijk niveau. Via het 
raamcontract kunnen we dan studies opstarten om oplossingen uit te werken voor dat specifieke 
probleem. Het gaat dus niet om algemene onderzoeksopdrachten die worden opgestart, en die door 
andere provincies zouden gekopieerd kunnen worden.

Ann Schevenels geeft aan dat het kort toelichten van de huidige projecten van de gemeenten dit 
misschien wat verder kan verduidelijken;

Tom De Bruyn legt aan de hand van de presentatie verder uit wat de lopende opdrachten in Dilbeek, 
Geetbets, Zoutleeuw en de toolkit kernversterking inhouden.

Kris Poelaert vraagt of de andere gemeenten binnen de provincie ook gestimuleerd worden om 
gebruik te maken van de toolkit om werk te maken van kwalitatieve kernversterking in hun gemeente.

Katrien Putzeys legt uit dat de toolikt inderdaad zal worden aangereikt aan alle gemeenten van de 
provincie. Of en hoe gemeenten hier dan zelf mee aan de slag gaan, blijft hun keuze. We willen hen 



hier wel toe stimuleren. Dit zullen we onder meer doen via het proces van het Beleidsplan. Over de 
conceptnota die dit voorjaar werd goedgekeurd, wordt vanaf december een openbaar onderzoek 
georganiseerd. Op 4 december plannen we in dit kader een zeer brede infomarkt waarop alle 
doelgroepen – dus ook gemeenten – worden uitgenodigd. Daar zullen we de resultaten van enkele 
gemeentelijke lokale ruimte trajecten voorstellen. De bedoeling hiervan is precies om ook andere 
gemeenten te activeren om aan de slag te gaan rond het ruimtelijk beleid en gebruik te maken van de 
opgedane kennis uit de verschillende trajecten. Maar het staat hen natuurlijk vrij om te bepalen hoe ze 
dit doen. We kunnen hen uiteraard niet dwingen om dit via een studieopdracht binnen het 
raamcontract te doen. De timing van de infomarkt komt wel goed uit om het nieuwe raamcontract aan 
te kondigen, als dit bestek zou goedgekeurd worden door de provincieraad.

Kris Poelaert stelt dat we gemeenten inderdaad niet kunnen dwingen, maar hij vindt het toch 
belangrijk dat alle gemeenten hierrond werken. Volgens hem zou dit toch best wat op een uniforme 
manier gebeuren.

Ann Schevenels reageert dat dit voor elke gemeente toch anders is, en dat het altijd maatwerk blijft 
om concrete oplossingen uit te werken. Het mag zeker geen eenheidsworst worden. Zij benadrukt dat 
we in het kader van het beleidsplan samen met gemeenten als partners aan de slag willen gaan. De 
dialoog met gemeenten voeren we via bestuurlijke overlegtafels en ook bilateraal overleg tussen 1 
gemeente en de provincie is steeds mogelijk. De dienst ruimtelijke planning is hier nu al volop mee 
bezig. De volgende reeks van bestuurlijke overlegtafels zal plaatsvinden vanaf november.

Katrien Putzeys sluit hierbij aan. De bestuurlijke overlegtafels zijn bedoeld om de mogelijkheden tot 
samenwerking met gemeenten verder uit te werken. We willen samen met hen bekijken hoe we het 
beleidsplan kunnen operationaliseren en wie welke taken daarin opneemt.

Er zijn geen verdere vragen.

Geertrui Windels concludeert dat het punt besproken werd door de commissie en kan worden 
voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: het dossier kan worden voorgelegd aan de provincieraad

6 Toelichting SP Pajottenland

Ann Schevenels legt uit dat we als provincie de voorbije jaren sterk ingezet hebben op strategische 
projecten. Zij verwijst daarbij naar het eerdere agendapunt van Lembeek-Noord daarstraks, dat 
gekaderd werd binnen het ruimere project voor de Zennevallei, waarin gewerkt wordt rond het 
optimaliseren van bedrijvenzones, mobiliteit, kernversterking en het versterken van open ruimte. We 
hebben met Regionet ook een project in de regio Leuven waarin gewerkt wordt rond mobiliteit en het 
afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen daarrond. Er is een project in de Getestreek met als focus 
het inzetten op leefbare dorpen in een landelijke regio. We hebben het project Horizon+ waarin met 4 
gemeenten gewerkt wordt aan het Zoniënwoud en kernversterking. En we hebben dus ook een project 
in het Pajottenland.

Ann Schevenels stelt dat iedereen het Pajottenland kent als een zeer mooie streek, maar hoe geef je 
daar ruimte aan hernieuwbare energie? Er is heel wat potentieel voor hernieuwbare energie, maar het 
is wel belangrijk om hierrond doordacht te werk te gaan en niet zomaar geconfronteerd worden met 
voorstellen van projectontwikkelaars. Daarom hebben we een strategisch project opgestart om 
hieraan te werken en een visie uit te werken over hoe we hernieuwbare energie kunnen inpassen in 
het landschap. Belangrijk hierbij is dat het gaat om alle vormen van hernieuwbare energie, dus zeker 
niet alleen over windturbines. Ook kernversterking komt opnieuw terug als thema in het project.

Ann Schevenels legt uit dat het strategisch project wordt gecoördineerd door Carolien Ruebens, die 
verder het project zal toelichten. Het project is een partnerschap met de 10 gemeenten van het 
Pajottenland, het regionaal landschap en Pajopower  vzw. De middelen komen deels van Vlaanderen 
– zij geven een subsidie van 300.000 euro -, deels van provincie met inzet van zowel extra mensen 
als middelen, en deels van de gemeenten die ook elk een bijdrage leveren.



Carolien Ruebens geeft verder een toelichting bij het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’.

Bart Nevens vond het zeer duidelijk en geeft aan dat het project ook aansluit bij wat er vanuit 
leefmilieu en natuur gebeurt. Het is een mooi project.

Geertrui Windels verwijst naar de toelichting van de acties rond ‘klimaatslimme landbouw’ waarbij 
gesteld werd dat 1,5 km houtkant evenveel energie kan opleveren als 15000 liter stookolie. Zij vindt 
dat hier een tegenstrijdige boodschap wordt gegeven want er lag een voorstel op tafel waarbij het 
Regionaal Landschap dit wou implementeren maar waar de middelen hiervoor geschrapt werden. Zij 
betreurt deze beslissing.

Sarah Sneyers sluit zich hierbij aan en verwijst naar de grote ruilverkaveling in Gooik die onlangs 
goedgekeurd werd. Daarin wordt net ingezet op het hertekenen van de percelen om tot heel grote 
landbouwgehelen te komen. Hoe valt dit te rijmen met het stimuleren van de aanplant van houtkanten 
voor energiewinning?

Carolien Ruebens antwoordt dat de actie gaat over het opzetten van een volledige logistieke keten 
voor het gebruik van biomassa in het proefcentrum Pamel. De aanplant van houtkanten voor de 
voorziening van houtsnippers wordt hierbinnen gekaderd. Het is net de bedoeling van het strategisch 
project om partners te overtuigen om in te zetten op deze houtkanten. In het verleden waren 
houtkanten eerder een last voor landbouwers, want ze vroegen onderhoud van de boer, zonder dat 
hier een return voor in de plaats kwam. Nu willen we met het opzetten van de logistieke keten duidelijk 
maken dat er ook een financieel voordeel kan inzitten voor landbouwers om in te zetten op 
houtkanten. De actie richt zich echter ook op andere actoren. Zo werd het coördinatieteam 
gecontacteerd door Infrabel. Zij willen inzetten op een beter bermbeheer voor hun spoorwegbermen, 
want onderhoud is voor hen een grote last. Samen met hen willen we bekijken of er een 
samenwerkingsverband kan opgezet worden in het kader van het uitbouwen van die logistieke keten. 
Er zijn daarnaast ook contacten gelegd met de trekkers van de ruilverkaveling. Hieruit blijkt dat het niet 
alleen maar gaat om grote landbouwgehelen creëren, maar dat er in het plan ook aanplant van 
houtkanten voorzien is. Als strategisch project hebben we dan input gegeven vanuit de mogelijkheden 
om houtkanten te benutten in functie van biomassa.

Kris Poelaert uit heel veel dankbaarheid voor het opzetten van dit strategisch project want dit is 
volgens hem een project dat bovenlokaal moet aangepakt worden. Het is dus goed dat de provincie 
dit aanpakt.

Geertrui Windels bedankt Carolien Ruebens voor de toelichting.

7 Rondvraag

Luka Augustijns verwijst naar een dossier waarbij de POVC een ongunstig advies uitbracht voor het  
nieuwe recyclagepark van Ecowerf in Leuven. Zij vraagt naar de inhoudelijke motivering hiervoor

Katrien Putzeys reageert dat deze vraag niet onmiddellijk beantwoord kan worden. Er kan beter 
hierover een schriftelijke vraag gesteld worden, zodat dit antwoord terdege kan voorbereid worden. 

Geertrui Windels merkt op dat het startuur voor de volgende vergadering van de commissie gewijzigd 
is van 15u00 naar 11u00.

Datum volgende vergadering 19 november 2019 om 11:00 uur
Einduur van de vergadering 17:00 uur

De secretaris, De voorzitter,
Katrien Putzeys Geertrui Windels


