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Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag wordt goedgekeurd.

2 Definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek 
economisch knooppunt Londerzeel - deelplan Terlocht'

Matthijs van Ginneken ligt het agendapunt toe. Hij verwijst naar de beslissing van de provincieraad uit 
2018 waarbij het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig werd vastgesteld. Naar aanleiding van de 
adviezen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, heeft de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) een gemotiveerd advies uitgebracht over de 
definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Er worden een aantal aanpassingen 
voorgesteld, die eerder ondergeschikt van aard zijn.

Jan Laeremans stelt dat er dus niet zoveel veranderd is ten opzichte van de voorlopige vaststelling. 
We weten echter nog niet wat er met de huizen in het plangebied gaat gebeuren. Als het allemaal 
wordt ingekleurd als paars gebied, betekent dat toch dat ze allemaal weg moeten?

Matthijs van Ginneken bevestigt dat de bedoeling is dat de wooncluster verdwijnt en dat de gronden 
integraal deel gaan uitmaken van het bedrijventerrein. Voor de eigenaars verandert er wat betreft hun 
woningen eigenlijk niets op het moment van inwerkingtreding van het plan. Op dit moment is het 
agrarisch gebied, dus de woningen zijn ook nu al zonevreemd. De zonevreemde basisrechten zijn 



daardoor van toepassing. Dit blijft zo, ook na de inwerkingtreding van dit plan. Wel verandert het 
toekomstperspectief van agrarisch gebied naar industriegebied.

Jan Laeremans vraagt hoe de eigenaars zelf gereageerd hebben op het plan. Is deze herbestemming 
een pro-formabeslissing, die weinig zekerheid geeft aan de bewoners? Zij zijn toch afhankelijk van de 
investeringsbeslissing van de Vlaamse regering?

Matthijs van Ginneken corrigeert dat de woningen zich niet bevinden in de gearceerde zone, waar het 
op- en afrittencomplex gepland is. De ontwikkeling ter plaatste kan dus plaatsvinden onafhankelijk van 
een beslissing van de Vlaamse regering.

Jan Laeremans vraagt zich af of dat dan niet betekent dat de bewoners er nog een hele tijd kunnen 
blijven wonen, als de Vlaamse regering niets doet. Maar als er wel een beslissing komt, dat ze daar 
toch snel weg moeten?

Geertrui Windels vraagt of de kwestie duidelijk is. Is het correct dat de bewoners er kunnen blijven 
wonen, maar geen vergunning voor een verbouwing meer kunnen krijgen?

Ann Schevenels verduidelijkt dat de bewoners dezelfde rechten hebben als voordien en dat 
verbouwingen en uitbreidingen mogelijk blijven.

Jan Laeremans geeft aan dat in industriegebied toch geen ruimte is voor woningen? Als heel de 
rechthoek is ingekleurd als industriegebied, gaat men die woningen dan gedogen? Dan heb je een 
heel stuk dat niet gebruikt kan worden.

Matthijs van Ginneken legt uit dat het toekomstperspectief bedrijvigheid is en dat over de realisatie 
van het bedrijventerrein onderhandeld zal moeten worden. De ontwikkelaar van het bedrijventerrein 
zal de eigenaars hierover contacteren.

Stephan Boogaerts wil bij het gehele project een kanttekening maken dat dit van Vlaanderen een 
volledig verkeerde keuze is. De provincie kan nu niets meer doen aan de keuze om Londerzeel aan te 
wijzen als economisch knooppunt. Terwijl enkele kilometers verderop een kanaal ligt, leiden we toch al 
het verkeer van het bedrijventerrein over de A12, die nu al een van de gevaarlijkste wegen van 
Vlaanderen is. Hebben we enig zicht op de investeringsplannen van Vlaanderen voor de op- en 
afritten?

Matthijs van Ginneken geeft aan dat we dat niet hebben. Er is jaren gecommuniceerd dat er geen geld 
was, maar toen was er plots geld beschikbaar voor het op- en afrittencomplex ten zuiden van 
Londerzeel. Het is evengoed mogelijk dat binnenkort dezelfde investeringsbeslissing genomen wordt 
voor het complex Londerzeel-Noord ter hoogte van het plangebied.

Louis Tobback stelt een aantal vragen. Eerst een formele vraag. Heeft de gemeente Londerzeel 
formeel zijn akkoord gegeven voor dit plan? Ze hebben bezwaar aangetekend in verband met de 
mobiliteit. In het raadsvoorstel wordt dit bezwaar niet gevolgd. Dat stoort hem. Ofwel had de gemeente 
al in het begin van het planinitiatief gemakkelijk te weerleggen motieven, maar als het bezwaar op 
basis van de mobiliteit is, dan is dat principieel een groot probleem. In het land van de gemeentelijke 
autonomie is het een spijtige zaak dat de gemeente niet akkoord is.
Ten tweede: in dit gebied is de provincie bevoegd voor het bedrijventerrein, Vlaanderen voor de op- 
en afritten en voor het gebied in Meise is het dan weer Haviland dat de regie heeft. Waarom zijn wij 
uitdrukkelijk degenen die initiatief moeten nemen tegen de houding van de gemeente in?
Ten derde: waarom is de minimale vloer/terreinverhouding verlaagt ten opzichte van het ontwerpplan? 
Er is toch een tendens om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen voor zo veel mogelijk vierkante 
meters? Geeft men voor de voorschriften van dit plan niet de voorkeur aan een moderne aanpak?
Ten vierde, een reactie op de vraag van Jan Laeremans. Louis Tobback begrijpt dat de woningen 
momenteel zonevreemd zijn, maar daarmee is nog geen sprake van bouwovertredingen. Waarom 
hebben de bewoners dan geen recht op planschadevergoeding? En wanneer kunnen ze die 
verkrijgen? Hangt dit af van het moment waarop de Vlaamse regering een investeringsbeslissing 
neemt? Dat kan nog jaren duren. Is het dan niet puur arbitrair om nu dit plan goed te keuren en dan 
later maar tegen de bewoners te moeten zeggen dat het ons spijt, als zij ooit nog hun huis willen 
verkopen? Eigenlijk zouden ze moeten kunnen vragen om onteigend te worden.



Matthijs van Ginneken vermeldt in reactie op de eerste vraag dat er meerdere malen overleg geweest 
is met de gemeente Londerzeel over onder andere de zoekzones voor nieuwe bedrijvigheid en de 
mobiliteit. Het nieuwe bestuur staat kritischer tegenover het plan dan het vorige. Zij halen echter in 
hun advies een onderwerp aan dat uitvoerig onderzocht is tijdens de voorbereiding van het plan en 
dat ook in overweging genomen is bij de voorlopige vaststelling van het ontwerpplan. Er zijn geen 
nieuwe elementen aangehaald. Het blijft een afweging tussen uitvoering geven aan onze 
beleidsdoelstellingen of niets doen en dit moeten we doen binnen de gegeven omstandigheden.
Wat de tweede vraag betreft: het is de provincieraad die hierover een beslissing moet nemen en niet 
de gemeenteraad. Die bevoegdheidsverdeling is door de Vlaamse overheid vastgelegd aan het einde 
van de jaren negentig in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Louis Tobback merkt op dat als het huidige gemeentebestuur, dat democratisch verkozen is, niet 
akkoord gaat, dit een reden kan zijn voor de provincieraad om het plan niet goed te keuren.

Ann Schevenels benadrukt dat de bezwaren uit het openbaar onderzoek zijn doorgenomen en 
opgenomen in het advies van de PROCORO. De provincie heeft een opdracht gekregen van 
Vlaanderen. Bij de uitvoering daarvan wordt rekening gehouden met alle adviezen, maar het is aan de 
provincieraad om een beslissing te nemen, uiteraard met alle respect voor de gemeentebesturen.

Louis Tobback geeft aan geen ogenblik te twijfelen aan de goede bedoelingen van de deputatie. Maar 
het gaat hier om een principiële kwestie. Iets opleggen aan een gemeentebestuur kan op basis van 
het algemeen belang. Het algemeen belang is hier blijkbaar niet zo groot,  dat de Vlaamse overheid 
deze mobiliteitsknoop prioritair wil ontwikkelen. De gemeente komt hier niet op voor het persoonlijk 
belang van de bewoners, maar geeft aan een mobiliteitsprobleem te zullen krijgen door de uitwerking 
van dit plan. De provincie heeft hierop geen beter antwoord dan dat het ooit wel eens aangepakt zal 
worden door Vlaanderen. Als gemeentebestuur zou ik mij gepakt voelen door de provincie.

Ann Schevenels herhaalt dat de verschillende bezwaren uit het openbaar onderzoek zorgvuldig in 
behandeling zijn genomen en dat de PROCORO een gemotiveerd advies heeft uitgebracht. Er wordt 
hier niemand gepakt. De problematiek is bekend en de bezorgheden over de mobiliteitsafwikkeling zijn 
terecht. Daarom is ook een bijkomende mobiliteitsstudie uitgevoerd. Voorlopig kan het verkeer op 
aanvaardbare wijze afgewikkeld worden via het bestaande wegennet. Uiteindelijk moet hier een 
ongelijkvloerse kruising komen met op- en afritten. Maar dat heeft het provinciebestuur niet in de 
hand. In de structuur die België kent, is het niet evident om alle actoren op dezelfde golflengte te 
krijgen, laat staan om ervoor te zorgen dat zij dan ook nog op hetzelfde moment middelen ter 
beschikking stellen. De provincie heeft hier de opdracht om een plan te maken voor een gebied, waar 
ook andere actoren beslissingen moeten nemen. Met dit plan is een evenwichtige oplossing gevonden 
door het creëren van ruimte voor ondernemen in het economisch knooppunt, voorlopig zonder het op- 
en afrittencomplex. Wanneer het complex gerealiseerd wordt, ontstaan kansen voor een andere wijze 
van ondernemen. In het verleden zijn we er al eens in geslaagd om met het doorzetten van onze 
plannen ook andere partners zover te krijgen om te investeren in het gebied. Dat moeten we hier ook 
doen. We hebben een evenwicht gevonden tussen de belangen van de gemeente en de taakstelling 
die we hebben gekregen.

Matthijs van Ginneken beantwoordt ook de derde en vierde vraag van Louis Tobback.
Het voorschrift betreffende de minimale vloer/terreinverhouding is uitgebreid besproken door de 
PROCORO. Een intensief ruimtegebruik is zeker een van de doelstellingen. Dat is ook de reden 
waarom er een minimum wordt opgelegd. Voor de activiteiten die hier worden beoogd, is de minimale 
vloer/terreinverhouding uit het ontwerpplan wel erg hoog. Om die reden adviseert de PROCORO om 
die te verlagen.
Er is geen sprake van planschade. Om dat te bepalen wordt naar het plan gekeken. De bestemming 
gaat van landbouw naar bedrijvigheid. Dat zorgt niet voor planschade. Wat de eigenaars willen 
terugkrijgen voor hun grond en wanneer dit wordt aangeboden, bepalen zij in principe zelf. Als een 
van de eigenaars zijn grond te koop aanbiedt, zal de POM via het voorkooprecht die grond kunnen 
kopen. Waarschijnlijker is dat de ontwikkelaars die gronden zullen verwerven. Er is dus een 
professionele instantie die de grond kan aankopen op het moment dat de eigenaars het zelf willen.

Geertrui Windels vraagt of er kan worden overgegaan tot de goedkeuring van het agendapunt en tot 
de beslissing dat het met gunstig advies aan de provincieraad kan worden voorgelegd.



Louis Tobback vraagt of daar niet over gestemd moet worden.

Geertrui Windels stelt dat het niet gebruikelijk is om in de raadscommissie te stemmen.

Louis Tobback vraagt dat alsnog aan de gemeente wordt gevraagd of zij formeel akkoord kunnen 
gaan. Andere partners zijn akkoord met het ontwerpplan, de gemeente Londerzeel zit daar niet bij. 
Het standpunt van de gemeente zou van invloed kunnen zijn op zijn standpunt tijdens de 
provincieraadsvergadering.

Ann Schevenels stelt dat er een procedure is vastgelegd en dat die gevolgd moet worden. Er is een 
openbaar onderzoek geweest met een adviesvraag aan onder andere het gemeentebestuur. We 
moeten niet aan één partij nogmaals om advies vragen. Dat zou kunnen leiden tot procedurefouten.

Louis Tobback is het daar niet mee eens. De vraag aan de gemeenten is gesteld voor nieuwjaar en 
dus aan het vorige bestuur.

Gunther Coppens vermeldt dat de gemeente in 2019, dus door het nieuwe bestuur, een 
voorwaardelijk gunstig advies heeft gegeven. Een samenvatting van dat advies is opgenomen in het 
advies van de PROCORO. 

Louis Tobback verwijst naar de dia van de presentatie, waarop te zien was dat de gemeente 
Londerzeel niet tot de partijen behoort die een gunstig advies hebben uitgebracht. Dan betreft het toch 
een ongunstig advies?

Matthijs van Ginneken bevestigt wat de heer Coppens zegt. In de presentatie zijn de belangrijkste 
elementen uit het advies van de PROCORO gebundeld weergegeven. De gemeente Londerzeel is 
een van de partijen die opmerkingen hebben gemaakt over de mobiliteitseffecten. Alle adviezen en 
bezwaren zijn aan het dossier toegevoegd en kunnen worden nagelezen door de raadsleden.

Geertrui Windels concludeert dat het agendapunt met een gunstig advies kan worden voorgelegd aan 
de provincieraad.

Advies: Gunstig

3 F3 fietsbrug R0: Addendum I bij de samenwerkingsovereenkomst

Nele Tierens ligt het agendapunt toe.

Louis Tobback vraagt of De Werkvennootschap de bouwheer is, de aanbesteding doet, de werken 
opvolgt en de verrekeningen doet. Daarnaast bevestigt hij dat dit project zo snel mogelijk gerealiseerd 
moet worden, maar met de opmerking dat het investeringsbudget van de provincie achttien miljoen 
bedraagt. Ongeveer een derde daarvan gaat naar deze fietsbrug, terwijl die eigenlijk een onderdeel is 
van de Brusselse Ring. Hij vergelijkt dit met een dossier in Leuven en Herent een paar jaar geleden, 
waarbij aan deze gemeenten gevraagd werd om de financiering van een fietsbrug ten hoogte van 
Gasthuisberg op zich te nemen, die over een gewestweg diende de komen. Dit zou door Vlaanderen 
gefinancierd moeten worden. Voor Uplace ligt er zomaar dertig miljoen klaar, maar hier moet de 
provincie een derde van haar middelen investeren in iets dat deel uitmaakt van de R0. Betalen we 
enkel belastingen om de Oosterweelverbinding te financieren? Het is echter te laat om hier nog over 
te discussiëren en die fietsbrug is nodig. Bovendien voorspelt hij nog grote problemen met De 
Werkvennootschap.

Nele Tierens bevestigt dat De Werkvennootschap de aanbestedende overheid is. De provincie is 
medefinancier. We vragen om 5,8 miljoen over te dragen naar de nieuwe meerjarenbegroting. We 
werken niet enkel op deze fietsweg en al die projecten zullen veel geld kosten, maar dit bedrag is 
eigenlijk al gereserveerd. Ten opzichte van de bijna verdubbelde raming – van 11 naar 22 miljoen – is 
het ‘maar’ een extra miljoen dat de provincie zou opleggen.
Daarenboven wordt de brug over de R0 en de tunnel onder de A201 volledig betaald door 
Vlaanderen. Hierdoor wordt 70% van de kosten van het totale project gedragen door Vlaanderen. In 



dat project zit ook de fietsweg Keiberg/Kouterveld, die normaal gezien gefinancierd wordt via het 
klassieke fietsfonds. Deze verbinding behoort immers niet tot de fietssnelweg, maar ontsluit het 
bedrijvenpark op de F3.

Louis Tobback meent dat het niet klopt dat de provincie moet tussenkomen in een infrastructuur van 
internationaal belang. Het blijft een grote hap uit het provinciale budget, geld dat niet meer uitgegeven 
kan worden in bijvoorbeeld het Hageland of het Pajottenland.

Geertrui Windels vraagt of er kan worden overgegaan tot de goedkeuring van het agendapunt en tot 
de beslissing dat het met gunstig advies aan de provincieraad kan worden voorgelegd.

Geertrui Windels concludeert dat het agendapunt met een gunstig advies kan worden voorgelegd aan 
de provincieraad.

Advies: Gunstig

4 Rondvraag

Er zijn geen varia.

Datum volgende vergadering Dinsdag 23 april om 11.00 uur
Einduur van de vergadering 16:35 uur

De secretaris, De voorzitter,

Katrien Putzeys Geertrui Windels


