
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Digitaal via Teams met livestream Datum 12/10/2021
Voorzit(s)ter ondervoorzitter Tine Eerlingen Aanvangsuur 11:00 uur

Aanwezig Tine Eerlingen (ondervoorzitter), Luka Augustijns, Stephan Boogaerts, 
Manu Claes, Sarah Claeys, Gunther Coppens, Tom Dehaene, Ella De 
Neve, Lucia Dewolfs, Diederik Dunon, Steven Elpers, Nicolas Kuczynski, 
Koen Moeyersons, Bart Nevens, Kris Peeters, Kris Poelaert, Katrien 
Putzeys, Carolien Ruebens, Ann Schevenels, Nele Tierens, Joris Van 
den Cruijce, Linda Van den Eede en Tania Gilson (verslag)

Verontschuldigd Geertrui Windels

Agendapunten
Ondervoorzitter Tine Eerlingen heet iedereen welkom op deze raadscommissie die opnieuw digitaal 
doorgaat. Er wordt een livestream gemaakt, het is een openbare vergadering en ook externen kunnen 
meevolgen. Ze deelt mee dat voorzitter Geertrui Windels haar laat verontschuldigen.

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de commissie van 21 september 2021 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

2 Vlabinvest APB: kredieten 2021 en 2022 en aanpassing meerjarenplan

Sarah Claeys, leidend ambtenaar bij Vlabinvest, geeft een toelichting aan de hand van een 
presentatie.

Ondervoorzitter Tine Eerlingen bedankt Sarah Claeys voor de heldere toelichting en gaat na of er 
vragen zijn.

Er zijn geen verdere vragen meer.

De ondervoorzitter concludeert dat het agendapunt besproken werd door de raadscommissie en kan 
worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: het dossier mag voorgelegd worden aan de provincieraad.

3 Strategisch project 'Opgewekt Pajottenland' - Landschapsvisie 2040

Carolien Ruebens, projectcoördinator bij de dienst Ruimtelijke Planning, geeft een toelichting aan de 
hand van een presentatie.



Ondervoorzitter Tine Eerlingen bedankt Carolien Ruebens voor de uitvoerige en interessant toelichting 
en gaat na of gedeputeerde Ann Schevenels nog iets wenst toe te voegen en of er nog vragen zijn.

Linda De Dobbeleer-Van den Eede heeft 2 vragen. Klopt het dat de zoekzones windenergie allemaal 
aan de randen van het Pajottenland terug te vinden zijn? In verband met biomassa hoor ik dat zo’n 
installatie beperkt ingezet wordt in tijd, wat is in dat geval de kostprijs van zo’n installatie?

Carolien Ruebens reageert dat het inderdaad klopt dat de zoekzones windenergie aangeduid werden 
in de dynamische randen van het Pajottenland. De voornaamste reden hiervoor is in eerste instantie 
het feit dat de productie van hernieuwbare energie best zo dicht mogelijk gekoppeld wordt aan het 
verbruik. Het verbruik in deze dynamische randen bedraagt meer dan 60% van het verbruik binnen de 
globale regio. 

Ook antwoord Carolien Ruebens op de tweede vraag i.v.m. de kleinschalige 
biomassaverbrandingsinstallatie. Deze kan in eerste instantie ingezet worden in gebouwen die niet 
optimaal geïsoleerd kunnen worden waardoor er niet verwarmd kan worden door middel van een 
warmtepomp. In deze situatie zijn er tal van goede praktijken terug te vinden van kleinschalige 
biomassaverbrandingsinstallaties die een gebouw of een lokaal warmtenet voorzien van duurzame 
warmte. Een voorbeeld uit de eigen regio is de nieuwe kleinschalige biomassaverbrandingsinstallatie 
in het provinciaal proefcentrum in Pamel te Roosdaal. 

Kris Poelaert drukt zijn dankbaarheid uit voor de inspanningen van het projectteam van het strategisch 
project en de provincie Vlaams-Brabant voor de coördinatie van dit strategisch project. 

Gedeputeerde Bart Nevens vindt het jammer dat waterkracht niet aan bod komt in de Landschapsvisie 
2040. Er zijn in de rest van de provincie Vlaams-Brabant tal van goede voorbeelden terug te vinden 
zoals bijvoorbeeld de Oyenbrugmolen in Grimbergen die hernieuwbare energie opwekt met dank aan 
een lokale burgercoöperatie. 

Gedeputeerde Ann Schevenels benadrukt dat ondanks het feit dat het potentieel aan hernieuwbare 
energieproductie uit waterkracht in het Pajottenland zeer beperkt is, deze bron wel degelijk 
meegenomen zal worden in de Landschapsvisie 2040. Carolien Ruebens bevestigt dit en geeft ook 
aan dat we door het heractiveren van de historische watermolens eveneens bouwen aan een 
draagvlak rond hernieuwbare energie.   

Gedeputeerde Ann Schevenels drukt eveneens haar dankbaarheid uit voor het projectteam van het 
strategisch project en in het bijzonder de gemeentebesturen, die de afgelopen jaren intensief aan dit 
project hebben bijgedragen. Een lange weg naar realisatie moet nog worden afgelegd. Het is heel 
belangrijk om hiervoor een draagvlak te zoeken. Bij de gemeentebesturen is dit al goed ingebed maar 
nog een warme oproep naar de bevolking toe.

Linda De Dobbeleer-Van den Eede vraagt dat de visiekaarten alsnog kunnen aangepast worden of is 
deze versie te nemen of te laten? 

Carolien Ruebens deelt mee dat er het afgelopen jaar een breed draagvlaktraject werd uitgevoerd 
(met start in april 2021) net om zoveel mogelijk gemeenteraads- en adviesraadsleden de kans te 
geven om aanpassingen of wijzigingen door te voeren aan de voorgestelde Landschapsvisie 2040 in 
opmaak. Op 3 september werd het brede draagvlaktraject afgesloten en werd een finale 
Landschapsvisie 2040 beslist door de Kerngroep. De Landschapsvisie 2040 werd tot dusver door 8 
van de 10 gemeenten goedgekeurd. De overige twee gemeenten beslissen op donderdag 28/10 over 
de goedkeuring van de Landschapsvisie 2040. Het staat deze gemeenten uiteraard vrij om de 
Landschapsvisie 2040 goed te keuren onder bepaalde voorwaarden.  

Er zijn geen verdere vragen meer.



De ondervoorzitter concludeert dat het agendapunt besproken werd door de raadscommissie en kan 
worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: het dossier mag voorgelegd worden aan de provincieraad.

4 Toelichting strategisch project Vilvoorde-Machelen

Nele Tierens, projectcoördinator bij de dienst Ruimtelijke Planning, geeft een toelichting aan de hand 
van een presentatie.

Ondervoorzitter Tine Eerlingen bedankt Nele Tierens voor de uitvoerige en boeiende toelichting en 
gaat na of er nog vragen zijn.

Gedeputeerde Tom Dehaene bedankt Nele Tierens en Maarten Hillewaert (programmaregisseur voor 
het strategisch project) voor de energie en het werk aan dit complex project met een intensief proces. 
Jammer genoeg komt er in juni een einde aan dit strategisch project. De ambitie blijft om beweging te 
krijgen in de verschillende zones.

Ondervoorzitter Tine Eerlingen sluit zich namens de commissie aan, het is inderdaad een heel moeilijk 
project, en wenst Nele Tierens veel succes met de verdere uitwerking in de komende maanden.

5 Rondvraag

Ondervoorzitter Tine Eerlingen gaat na of er nog iemand een variapunt heeft en deelt mee dat er op 
23 november 2021 om 11 uur een werkbezoek kan doorgaan in Diest. Er wordt gestart bij Diest 
Uitbreiding op de site Ezeldijk en vervolgens wordt er een toelichting gegeven door Koen De Meester 
in de tuin en de kerk van Sint-Annendael. Ze gaat na of de raadsleden hiermee kunnen instemmen en 
deelt mee dat iedereen tijdig terug kan zijn voor de vergadering van Vlabinvest. Het programma wordt 
nog verder uitgewerkt.

De ondervoorzitter bedankt de raadsleden en alle medewerkers voor hun aanwezigheid.

Datum volgende vergadering 23/11/2021 om 11 uur (werkbezoek)
Einduur van de vergadering 13:00 uur

De secretaris, De ondervoorzitter,

Tania Gilson Tine Eerlingen


