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Plaats Digitaal via Teams met Livestream Datum 15/06/2021
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig Geertrui Windels (voorzitter), Luka Augustijns, Stephan Boogaerts, 
Manu Claes, Gunther Coppens, Jo Decoster, Tom Dehaene, Bertrand 
Demiddeleer, Ella De Neve, Jorg De Vriese (vervanger Katrien Putzeys), 
Diederik Dunon, Tine Eerlingen, Steven Elpers, Nadine Herbrand, 
Annelies Janssens, Hilde Kaspers (vervanger Koen Moeyersons), 
Nicolas Kuczynski, Bart Nevens, Kris Peeters, Kris Poelaert, Wolf 
Rysbrack, Ann Schevenels, Hilde Torfs, Joris Van den Cruijce, Linda Van 
den Eede, Walter Zelderloo en Tania Gilson (notulist)

Verontschuldigd Koen Moeyersons, Katrien Putzeys

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de commissie van 18 mei 2021 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

2 Strategisch project Horizon+ - Raamcontract ondersteuning projectcoördinatie - 
goedkeuring bestek en wijze van gunnen

3 Strategisch project Horizon+ - Raamcontract communicatie en participatie - goedkeuring 
bestek en wijze van gunnen

Gedeputeerde Schevenels licht toe dat beide dossiers kaderen in het strategisch project Horizon+. 
Een aantal maanden geleden heeft Jo Decoster dit strategisch project toegelicht tijdens een 
raadscommissie waardoor de commissieleden mee zijn met het hele verhaal. Op de agenda staan 
twee raamcontracten in samenspraak met de deelnemende gemeentebesturen ter ondersteuning van 
de projectcoördinatie en de communicatie.

Jo Decoster, projectcoördinator bij de dienst Ruimtelijke Planning, schetst kort beide dossiers aan de 
hand van een presentatie.

De voorzitter bedankt Jo Decoster voor de toelichting van beide dossiers en deelt mee dat het een 
overzichtelijke uiteenzetting was van een zeer complex dossier. De voorzitter vraagt  of de presentatie 
kan toegevoegd worden bij de andere documenten. Geertrui Windels vraagt of gedeputeerde 
Schevenels nog iets wenst toe te voegen en of er bijkomende vragen zijn.



Bertrand Demiddeleer merkt op dat er 2 bestekken moeten goedgekeurd worden. Is dit noodzakelijk 
om verschillende spelers aan te trekken?

Jo Decoster reageert dat dit ook in 1 bestek kon opgemaakt worden maar dat er meer deskundigheid 
verwacht wordt indien participatie en communicatie opgesplitst wordt van planologie. Anders ben je 
gebonden aan een bureau waar vooral de aandacht zal gericht worden op het ruimtelijke deel. Voor 
een opdracht communicatie en participatie moet de focus liggen bij de deskundigheid communicatie 
en participatie. Daarom heeft de kerngroep beslist om dit op te splitsen.

Bertrand Demiddeleer vraagt of het mogelijk is dat 1 bureau op beide bestekken intekent.

Jo Decoster zegt dat dit best mogelijk is. 

Bertrand Demiddeleer vraagt eveneens of dit de opzet teniet zal doen.

Jo Decoster verduidelijkt dat dit vermoedelijk niet het geval is. Een bureau dat gespecialiseerd is in 
planologie en milieueffectenrapportage heeft vaak geen deskundigheid naar communicatie en 
participatie en omgekeerd. Beide werelden staan apart van elkaar. Het inschrijven met een 
onderaannemer willen we voorkomen aangezien men hier minder vat op heeft. Er worden 2 
deskundigheden gevraagd en we willen 100% de focus leggen op deze deskundigheden.

Geertrui Windels heeft ook een bedenking. In het voorstel voor de provincieraad worden de 
landbouwers soms wat over het hoofd gezien. In de presentatie wordt hier wel meer de aandacht op 
gevestigd. De problematiek rond ruimte is een gevoelige materie voor de landbouwers. Ze voelen zich 
nogal snel bedreigd. Kan er meer aandacht besteed worden aan de landbouwers en hun hierbij 
positiever benaderen en betrekken zodat ze een waardevolle en niet een geviseerde schakel zijn in de 
ganse milieuproblematiek? Deze gevoeligheden verbeteren met de tijd maar extra aandacht is 
opportuun. Kan dit als aandachtspunt opgenomen worden. Het voorstel moet niet aangepast worden. 
Mijn voorstel is, indien mogelijk, om dit in het najaar te bespreken op de raadscommissie met een 
aantal initiatieven rond dit aandachtspunt.

Gedeputeerde Schevenels deelt mee dat dit een terechte bezorgdheid is. In andere strategische 
projecten ontstaat er dikwijls een dualiteit tussen landbouw en milieu. In de 
samenwerkingsovereenkomst wordt expliciet verwezen naar het heractiveren van de landbouw. Het is 
opportuun om hier aandacht aan te besteden.

Geertrui Windels beaamt dat dit in de samenwerkingsovereenkomst wordt vermeld maar dat in het 
voorstel aan de provincieraad bij het luik ‘productieve landschap’ alle actoren worden vermeld behalve 
de landbouw.

Jo Decoster ligt toe dat in het voorstel voor de provincieraad landbouwers als ondernemers worden 
omschreven. Het staat buiten twijfel dat in dit verhaal de landbouwers betrokken moeten worden. Er 
bestaan projecten met de landbouwers waaronder een coöperatieve van lokale landbouwers om korte 
keten aan te bieden, landbouw in transitie of in transformatie.

De voorzitter concludeert dat beide agendapunten besproken werden door de raadscommissie en 
kunnen worden voorgelegd aan de provincieraad. In het najaar zal teruggekomen worden i.v.m. de 
initiatieven om de landbouwers extra te betrekken bij dit project.

Advies: beide dossiers mogen voorgelegd worden aan de provincieraad.

4 Rapportering van de beleidsdoelstellingen en het prioritair actieplan 2020 van de dienst 
Ruimtelijke Planning

Jorg De Vriese licht toe dat hij sinds september tewerkgesteld is als planoloog bij de dienst Ruimtelijke 
Planning van de provincie Vlaams-Brabant waar hij enerzijds de dossiers opvolgt en anderzijds de 
werking van de gebiedsgerichte projecten coördineert. Omwille van de afwezigheid van Katrien 
Putzeys, diensthoofd Ruimtelijke Planning, zal hij de beleidsdoelstellingen en het prioritair actieplan 
2020 toelichten aan de hand van een presentatie. Hij deelt mee dat indien er vragen zijn die geen 



betrekking hebben op de gebiedsgerichte werking, ondersteuning vraagt aan gedeputeerde 
Schevenels of aan Hilde Torfs, directeur Ruimte, aangezien een aantal dossiers dateren van voor zijn 
tewerkstelling.

De voorzitter bedankt Jorg De Vriese en deelt mee dat de ganse dienst een fantastische agenda heeft 
afgewerkt met een beperkt aantal werknemers. Zij vraagt het team hiervoor te feliciteren. Eveneens 
geeft de voorzitter aan dat de toelichting indrukwekkend was.

De voorzitter vraagt of gedeputeerde Schevenels nog iets wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Schevenels bedankt Jorg De Vriese voor zijn snelle inwerking op zeer korte tijd in deze 
materie. Zij bedankt alle medewerkers van de dienst, namens de commissieleden, voor de inzet van 
de voorbije jaren voor heel wat voltooide dossiers. Een groot aantal projecten wachten nog op verdere 
afwerking. Vandaag werden er heel wat interessante ruimtelijke uitdagingen in onze provincie 
overlopen. De laatste tijd is het de traditie om ieder project extra toe te lichten in de raadscommissie 
zodanig dat de commissieleden op de hoogte zijn. Deze projecten belangen ons allemaal aan maar 
de voeling met de dossiers is minder evident omwille van de theoretische materie. In ‘de ruimte’ 
ontstaat alles, dus is het opportuun om dit zo goed mogelijk te ordenen.

De voorzitter gaat na of er vragen of bedenkingen zijn.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of bedenkingen zijn. Ze deelt mee dat dit de appreciatie en 
de duidelijkheid van de toelichting bewijst.

5 Rapportering van de beleidsdoelstellingen en het niet-prioritair actieplan 2020 van de 
dienst Vergunningen

Nadine Herbrand, diensthoofd Vergunningen, geeft een toelichting over de beleidsdoelstellingen en 
het niet-prioritair actieplan 2020 aan de hand van een presentatie.

De voorzitter bedankt Nadine Herbrand voor de grondige rapportering en voor de geweldige inzet van 
de dienst en gaat na of er vragen zijn of dat gedeputeerde Schevenels nog iets wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Schevenels reageert dat de dienst en de medewerkers dezelfde pluim verdienen zoals 
de dienst Ruimtelijke Planning. Het luik Ruimtelijke Planning en de dossiers Eerste Aanleg en Beroep 
zijn netjes verdeeld over alle leden van de deputatie. Ook namens deze collega’s wens ik de dienst 
hartelijk te bedanken. Hopelijk verlopen de selecties voor de 2 bijkomende medewerkers succesvol en 
kunnen deze collega’s onmiddellijk ingeschakeld worden.
Deze dossiers zijn tijdsgebonden. De dienst slaagt erin om alle dossiers binnen de wettelijke termijnen 
af te handelen en te beslissen. Eveneens ontvangen we zeer regelmatig felicitaties dat adviezen 
steeds inhoudelijk heel goed gestoffeerd en onderbouwd zijn.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en beaamt dat deze materie zeer cruciaal is voor onze 
rechtstaat en de bescherming van de burger op juridisch vlak maar misschien niet altijd even 
dankbaar.



6 Rondvraag

De voorzitter gaat na of er vragen, bemerkingen of suggesties zijn.

De voorzitter  bedankt iedereen en deelt mee dat de volgende raadscommissie zal doorgaan op 21 
september om 11 uur. 

Bertrand Demiddeleer vraagt of de volgende raadscommissie fysiek zal doorgaan?

Gedeputeerde Dehaene deelt mee dat dit zal besproken worden op het Bureau. De idee is om de 
mogelijkheid te bieden om de raadscommissies digitaal of hybride te laten doorgaan.

De voorzitter wenst iedereen een deugddoende vakantie.

Einduur van de vergadering 14:57 uur
Datum volgende vergadering 21/06/2021 om 11 uur

De secretaris, De voorzitter,

Tania Gilson/Katrien Putzeys Geertrui Windels


