
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Digitale vergadering (Teams) Datum 16/06/2020
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 11:00 uur

Aanwezig Geertrui Windels, Tine Eerlingen, Lucia Dewolfs, Diederik Dunon, Joris Van 
den Cruijce, Kris Poelaert,  Manu Claes,  Ella Deneve , Steven Elpers, 
Stephan Boogaerts, Bertrand Demiddeleer, Kris Peeters, Linda Van den 
Eede, Sarah Sneyers, Nicolas Kuczynski, Walter Zelderloo, Gunther 
Coppens, Bart Nevens, Ann Schevenels, Tom Dehaene, Maarten Smeets, 
Matthijs Van Ginneken, Meredith Van Hove, Stefaan Stegen, Evelien 
Leribaux, Nadine Herbrand, Saskia Schelfaut, Els Van Loon, Jolien T’Seyn, 
Lieven Elst, Hilde Torfs, Annelies Janssens

Verontschuldigd /

Agendapunten
De voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze raadscommissie via Teams.  Ze wijst er 
op dat het een heel zware agenda is van allemaal agendapunten die vandaag moeten behandeld 
worden. Dus we gaan goed doorwerken. 

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Iedereen is akkoord met het verslag. Dit wordt goedgekeurd. 

2 Dienstenopdracht voor de ontwerpstudie in het kader van de realisatie van fietssnelweg F2 
Brussel-Gent (van stations Sint-Martens-Bodegem tot station Ternat): goedkeuring van het 
bestek en de voorwaarden en wijze van gunning.

De voorzitter geeft het woord aan Maarten Smeets, dienst mobiliteit. Maarten Smeets geeft een 
toelichting aan de hand van een presentatie. 

De voorzitter bedankt Maarten Smeets. De voorzitter meldt dat ze het woord niet aan de 
gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit, Tom Dehaene, kan geven want de gedeputeerden lieten weten 
dat de hoorzittingen nog bezig zijn. Tom Dehaene, Ann Schevenels en Bart Nevens zullen later 
aansluiten, laten ze weten.  

De voorzitter vraagt of er vragen zijn. Dat is het geval. 

Ella De Neve vraagt in hoeverre de gemeenten al op de hoogte gebracht zijn dat de provincie dit 
project als bouwheer zal opnemen. 



Maarten Smeets licht toe dat de gemeenten Ternat en Dilbeek weten dat de provincie hiermee bezig 
is en ze zijn ook vragende partij dat de provincie dit opneemt. De verdere afspraken over o.a. de 
samenwerkingsovereenkomsten volgen in het najaar pas. 

Ella De Neve vraagt of de colleges dus op de hoogte zijn? 

Maarten Smeets vult aan dat de beide schepenen van mobiliteit zeker op de hoogte zijn. Het grootste 
deel van het tracé is op grondgebied Ternat. Deze schepen is zeker op de hoogte en heeft Maarten 
Smeets al verschillende keren gesproken. Voor Dilbeek is het maar een heel klein stukje maar ze zijn 
ook op de hoogte. 

Joris Van den Cruijce vraagt of de provincie bouwheer zal zijn? Maarten Smeets bevestigt dit. 

Joris Van den Cruijce vraagt wat de bedoeling is van bouwheer te zijn? Is het niet meestal de 
gewoonte dat de gemeente bouwheer is en de provincie subsidieert? Het is een beetje raar dat het in 
de ene gemeente zo gaat en in de andere gemeente anders. 

Maarten Smeets antwoordt dat we voor dit project inderdaad bouwheer zijn. Er zijn nog wel een aantal 
stukken fietssnelweg waar de deputatie de keuze gemaakt heeft om zelf bouwheer te zijn, omdat het 
voor de gemeenten niet evident is en ze er tegenop zien omwille van de complexiteit van sommige 
stukken.  
Momenteel heeft de deputatie beslist dat dit van toepassing zal zijn voor grote delen van de F24 
Leuven-Tienen en voor F25 Leuven-Aarschot en dus nu voor de F2 Dilbeek-Ternat. Voor het eerdere 
stuk op de F2 heeft de Werkvennootschap dat bouwheerschap overgenomen. 
Hier is deze keuze genomen omdat het voor deze gemeenten ook niet gaat om dit nu zelf op te 
nemen. Daarom zal de provincie bouwheer zijn hier.

Linda Vanden Eede heeft een vraag over de overdracht van de gronden. Dus de grond is eerst van de 
gemeenten en wordt deze dan overgedragen naar de provincie. Dat gaat over het stuk langs de 
spoorlijn.  Hoe gaat dat juist? 

Maarten Smeets stelt dat de overdracht gebeurt van de provincie naar de gemeenten en niet 
omgekeerd. De provincie is immers geen beheerder meer van wegen en draagt daarom na de werken 
de gronden over aan het openbaar domein en het onderhoud naar de gemeenten. Dit gebeurt nadat 
het gerealiseerd is. Dergelijke overeenkomst hebben we nog al afgesloten met gemeenten bij andere 
projecten. 

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen. Het agendapunt wordt 
afgesloten.

Advies: het dossier kan voorgelegd worden aan de provincieraad.

3 Dienstenopdracht voor de ontwerpstudie in het kader van de realisatie van fietssnelweg 
F24 Leuven-Tienen: goedkeuring van de bestekwijzigingen.

De voorzitter geeft opnieuw het woord aan Maarten Smeets. Maarten Smeets licht het dossier toe aan 
de hand van een presentatie.  

De voorzitter gaat na of er vragen zijn. Er zijn geen verdere vragen. De leden gaan akkoord om het 
dossier voor te leggen aan de provincieraad. 

De voorzitter dankt Maarten Smeets voor de duidelijke toelichtingen.

Advies: het dossier kan voorgelegd worden aan de provincieraad. 



4 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Lembeek-Noord' - definitieve vaststelling

De voorzitter geeft het woord aan Matthijs Van Ginneken van de dienst ruimtelijke planning. Matthijs 
Van Ginneken licht het dossier toe aan de hand van een presentatie.  Hij beperkt zich hierbij tot de 
aanpassingen die gebeurd zijn na de vorige bespreking op de commissie. 

De voorzitter bedankt Matthijs voor de toelichting en gaat na of er vragen zijn. Er zijn geen vragen, het 
agendapunt wordt afgesloten.

Advies: Het dossier kan voorgelegd worden aan provincieraad.

5 Raamovereenkomst in functie van het uitvoeren van (delen van) milieubeoordelingen

De voorzitter geeft het woord aan Els Van Loon, dienst ruimtelijke planning. Els Van Loon licht het 
dossier toe aan de hand van een presentatie. 

De voorzitter dankt Els Van Loon voor de presentatie en vraagt of iemand vragen heeft.

Er zijn geen vragen. 

Advies: het voorstel kan voorgelegd worden aan de provincieraad

6 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak van Diest tot Werchter’ – 
openbaar onderzoek

De voorzitter licht toe dat de documenten van dit dossier zeer laattijdig zijn bezorgd, meerbepaald 
gisterenavond, waarvoor excuses. Er waren heel wat technische problemen om alles beschikbaar te 
stellen. 

De voorzitter geeft het woord aan Stef Stegen, directie vrije tijd, die het project toelicht aan de hand 
van een presentatie. 

Er zijn geen vragen. De voorzitter dankt Stef Stegen voor de duidelijke toelichting. 

Advies: het voorstel kan voorgelegd worden aan de provincieraad 

7 Evaluatie beleidsdoelstellingen 2019 dienst ruimtelijke planning

De voorzitter geeft het woord aan Els Van Loon. Els Van Loon geeft een uitgebreide toelichting over 
de werking en de resultaten van de dienst ruimtelijke planning. Ze verontschuldigt Katrien Putzeys, 
diensthoofd ruimtelijke planning, die afwezig is wegens ziekte. Els Van Loon zal de presentatie geven 
in haar plaats. 

Sarah Sneyers hoorde dat het project over de baanwinkels tijdelijk stil gelegd is. Ze hoopt dat het toch 
snel terug opgenomen wordt en wanneer dan, want dit is wel een belangrijk voorbeelddossier voor 
onze provincie voor de problematiek van de baanwinkels en ook als voorbeeld om dit verder uit te 
rollen naar andere zones met baanwinkels. 

Els Van Loon geeft aan dat ze de details van het project met de provincie Antwerpen niet kent maar 
dat er een collega aanwezig is die dat wel weet. 



Meredith Van Hove, dienst ruimtelijke planning, kan antwoorden dat het project bij de dienst ruimtelijke 
planning on hold gezet is tot eind 2021, in het kader van een werklastmeting. In provincie Antwerpen 
loopt het proces wel door en hadden ze alleen wat vertraging door de coronacrisis. De 
publieksraadpleging voor de startnota zal na de zomer 2020 georganiseerd worden in plaats van 
ervoor (was gepland in april-mei). Ook ons provinciebestuur van Vlaams-Brabant zal om advies 
gevraagd worden.

Voor het gedeelte van provincie Vlaams-Brabant zullen pas eind 2021 vervolgstappen voor het RUP 
gezet worden omdat er dan nieuwe collega’s worden aangeworven, omdat er dan meer volk zal zijn 
om het werk te doen. 

Sarah Sneyers begrijpt dus dat het in Vlaams-Brabant van de werklast afhangt en het feit dat er nu 
onvoldoende mensen zijn om dit op te volgen.  

Gedeputeerde Ann Schevenels vult aan dat dit dossier zeker niet minder belangrijk geworden is. 
Integendeel. Met de medewerkers die er nu zijn in de dienst zijn er keuzes moeten gemaakt worden 
en is een oplijsting gemaakt van alle lopende projecten. Er zijn bijkomende wervingen lopende. 
Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat er enkele projecten even naar achter geschoven moesten 
worden. Moest het toch vroeger kunnen aangevat worden, dan zal dit ook gebeuren. Bijkomende 
vragen naar nog andere nieuwe projecten die zouden gesteld worden, kunnen we natuurlijk niet 
voorzien. Het is dus op basis van de werklastmeting. 
We hechten nog altijd veel belang aan het project van de baanwinkels en proberen de principes wel al 
toe te passen o.a. bij de bouwberoepen. 

Sarah Sneyers dankt de gedeputeerde en benadrukt nog eens dat de benadering van de 
baanwinkelproblematiek samenhangt met de kernversterking en lokale handelaars. Je kan moeilijk het 
éne doen en het andere niet. 

Gedeputeerde Ann Schevenels bevestigt dit. Los van het project in samenwerking met Antwerpen en 
Oost-Vlaanderen, houden we ook in het kader van onze RUP’s  voor onze steden Diest, Aarschot, 
Tienen wel al rekening met de principes. Als de concrete dossiers bij ons komen in beroep of in eerste 
aanleg, dan houden we met deze principes al rekening. 

In het concrete dossier waar nu over gepraat wordt, hebben we ook veel overleg gehad. Er zijn veel 
discussies tussen gemeenten onderling, Heist op den Berg, Begijnendijk en Aarschot. De provincie 
heeft hierin zeker een bemiddelende rol gespeeld  maar dat lukt natuurlijk niet altijd. We willen ook 
daar de principes uitrollen in samenspraak met de desbetreffende gemeenten of steden.  

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. Dit is niet het geval. De voorzitter dankt Els Van Loon voor 
de uitgebreide en degelijke toelichting. 

8 Evaluatie beleidsdoelstellingen 2019 dienst vergunningen

De voorzitter geeft het woord aan Nadine Herbrand, diensthoofd vergunningen voor een toelichting. 
Nadine Herbrand geeft een toelichting aan de hand van een presentatie. 

Na de doelstellingen en evaluatie van 2019 geeft Nadine Herbrand ook een reeks concrete cijfers mee 
over het aantal aanvragen en behandelde dossiers. De voorzitter dankt Nadine Herbrand voor de 
duidelijke en uitgebreide presentatie. 

Er zijn geen vragen meer. 

9 Evaluatie beleidsdoelstellingen 2019 cel Vlaams karakter

De voorzitter geeft het woord aan Saskia Schelfaut van de cel Vlaams karakter. Saskia Schelfaut geeft 
een toelichting aan de hand van een presentatie. 



De voorzitter vraagt of er vragen zijn bij de aanwezigen. 

De voorzitter heeft wel zelf een vraag. Geertrui Windels vraagt of de Boekenstoet valt onder projecten 
die maar 2 jaar mogen duren of is dat gecontinueerd?

Saskia Schelfaut licht toe dat dit via een oproep gebeurt ieder jaar omdat we dit subsidiëren via een 
aparte nominatieve subsidie voor de Boekenstoeten die nieuw starten.  Daarna hebben ze de 
mogelijkheid om via het reglement een bedrag aan te vragen en dat kan maximum 2 keer.

De voorzitter bedankt Saskia Schelfaut voor de duidelijke toelichting. 

10 Rondvraag

Vorige raadscommissie werd gevraagd om een plaatsbezoek te organiseren voor één of meerdere 
projecten van de dienst wonen. Tom Raes, diensthoofd wonen, en gedeputeerde Bart Nevens stellen 
2 mogelijke projecten voor: kleinschalige woningen op de voormalige camping Rustenberg in 
Huldenberg of een project van woningdelen Pachthof Hertoginnendal in Moorsel (Tervuren). Wat 
betreft de praktische organisatie moet nog een datum gezocht worden in het najaar. 

De voorzitter dankt ook heel de administratie voor de goede voorbereiding van deze zware agenda. 
Op die manier is het gelukt om het binnen de tijdspanne van 2 uur net klaar te krijgen. 

Einduur van de vergadering 13:00 uur

Datum volgende vergadering 8 en 22 september om 13u. Planning moet nog bevestigd worden. 
Let op: data zijn anders dan bij het begin van 2020 doorgegeven. 

De secretaris, De voorzitter,

Annelies Janssens Geertrui Windels


