
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Digitaal via Teams met livestream Datum 07/06/2022
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 13:00 uur

Aanwezig Geertrui Windels (voorzitter), Luka Augustijns, Stephan Boogaerts, 
Manu Claes, Gunther Coppens, Tom Dehaene, Bertrand Demiddeleer, 
Ella De Neve, Diederik Dunon, Tine Eerlingen, Steven Elpers, Nadine 
Herbrand, Annelies Janssens, Nicolas Kuczynski, Koen Moeyersons, 
Hilde Mombaerts, Bart Nevens, Kris Peeters, Kris Poelaert, Katrien 
Putzeys, Alfons Roebben, Ann Schevenels, Hilde Torfs, Joris Van den 
Cruijce, Linda Van den Eede, Patrick Vandijck, Katty Wouters, Walter 
Zelderloo en Tania Gilson (verslag)

Verontschuldigd /

Agendapunten
Voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op de laatste digitale raadscommissie. Er wordt een 
livestream gemaakt, het is een openbare vergadering en ook externen kunnen meevolgen.

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de commissie van 10 mei 2022 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

2 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten inzake de bebording van de trage wegen 
(2021-2022) met de 9 gemeenten: Affligem, Diest, Keerbergen, Linter, Opwijk, Rotselaar, 
Ternat, Tielt-Winge en Zemst

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of gedeputeerde Dehaene een woordje wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Dehaene reageert dat de specialisten ter zake het dossier direct kunnen toelichten. Hij 
vult aan dat dit dossier reeds een aantal keren werd behandeld en dat er geen verrassingen zullen 
zijn.

Patrick Vandijck, deskundige dienst Mobiliteit, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie 
en gaat na of er vragen zijn.

Voorzitter Geertrui Windels bedankt Patrick Vandijck voor de heldere toelichting en gaat na of er 
vragen zijn.

Er zijn geen vragen.



Voorzitter Geertrui Windels 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 Toelichting beleidsevaluaties en prioritair actieplan dienst Ruimtelijke Planning

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of gedeputeerde Schevenels een woordje wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Schevenels reageert dat Katrien Putzeys onmiddellijk kan starten.

Katrien Putzeys, diensthoofd Ruimtelijke Planning, geeft een toelichting aan de hand van een 
presentatie en gaat na of er vragen zijn.

Geertrui Windels vraagt wie alle acties heeft geteld. Ze deelt mee dat er ongelooflijk werk wordt 
verricht en feliciteert Katrien Putzeys en haar dienst hiervoor. Ze vult aan dat de dienst een sterke 
ondersteuning biedt aan de gemeenten, in een zeer moeilijke materie namelijk het ruimtelijk beleid, en 
dit kaderend binnen een integraal strategisch ruimtelijk beleid. Ze gaat na of gedeputeerde 
Schevenels nog een woordje wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Schevenels apprecieert de werking van de dienst gedurende jaren. Ze vult aan dat 
communiceren voor haar heel belangrijk is. In het verleden werd er uiteraard veel rond ruimtelijke 
planning en ordening gewerkt maar dit is geen sexy beleidsdomein. Zoveel mogelijk actoren en 
partners betrekken is een vereiste want alles gebeurt in de ruimte en deze moeten we zo goed 
mogelijk proberen te ordenen. Dus belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd wordt. Haar dank gaat 
uit naar Katrien Putzeys en de medewerkers van de dienst.

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of er vragen zijn.

Tine Eerlingen bedankt Katrien Putzeys voor de uitgebreide toelichting. Ze deelt mee dat het heel veel 
projecten zijn en dat ze heel veel vragen heeft maar dat ze niet op alles kan ingaan. Ze vult aan dat 
deze vragen beter gesteld worden als een project aan bod komt. Ze heeft een specifieke vraag over 
Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO). Wat is de rol van de provincie hierin want dit duikt 
meer en meer op. Aangezien dit niet onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek heeft ze het 
gevoel dat gemeenten een planningsproces willen ontwijken. Ze vraagt of deze dossiers bij de 
provincie worden geregistreerd en of deze worden beoordeeld. Ze wenst de rol van dienst hierin te 
kennen.

Gedeputeerde Schevenels legt uit dat bij een initiatief tot een planningsproces een periode is waar je 
tussen twee stoelen zit wanneer de beleidsvisie nog niet juridisch is vastgelegd. Dan kan een BGO 
nuttig zijn om duidelijk te maken waar je beleidsmatig naartoe wil. De provincie heeft een 
rondzendbrief gericht naar alle gemeentebesturen met een aantal voorwaarden en richtlijnen en ook 
hierin het openbaar karakter aangekaart o.a. beslissing van een gemeenteraad en niet van een 
college, bekendmaking op website, vorm van participatie, enz. Hiermee kan de deputatie rekening 
houden in het kader van een beroepsprocedure. Het geeft meer rechtszekerheid en hiermee wordt 
een duidelijker kader gecreëerd. Hierover bestond vroeger onduidelijkheid. Gedeputeerde Schevenels 
heeft de indruk dat gemeentebesturen dit vaker aan de provincie kenbaar maken.

Katrien Putzeys vult aan dat een BGO geen juridisch statuut heeft. Het is een beleidsvisie dat een 
kader biedt om vergunningsaanvragen te beoordelen. Een voorwaarde uit de rondzendbrief is dat bij 
een formele kennisname van een BGO dit binnen het jaar juridisch verankerd moet worden in een 
verordening, ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of beleidsplan. 

Tine Eerlingen vraagt of dit vooraf aan de provincie moet worden overgemaakt. Ze gaat na, als men 
een bepaalde gewenste ontwikkeling in gedachte heeft over een bepaald perceel, men aangeeft dat 
dit past binnen het beleidsmatig gewenste ontwikkelingsplan en dat dit hierin gekaderd wordt. Men 
moet eerst toch een visie ontwikkelen en een kader scheppen. 



Katrien Putzeys reageert dat het BGO een visie en een kader is. Het doel is dat gemeenten vooraf 
nadenken over een te realiseren visie over een bepaald gebied binnen hun gemeente. Dit moet dan 
beleidsmatig afgeklopt worden. In de procedure is een eerste voorstel van BGO voorzien. Vervolgens 
wordt hierover een advies gegeven waarin aangegeven wordt in hoeverre dit past binnen het 
provinciaal beleid. In een tweede fase moet de gemeente aantonen dat ze rekening gehouden heeft 
met het openbare karakter en het advies van de provincie. Uiteindelijk wordt er formeel 
kennisgenomen van het BGO.

Tine Eerlingen antwoordt dat een RUP openbaar wordt aangekondigd zodat burgers bezwaar kunnen 
indienen. Burgers hebben deze kans niet bij een BGO. Burgers worden geïnformeerd maar niet 
gehoord.

Gedeputeerde Schevenels deelt mee dat BGO’s niet zomaar aanvaard worden. Hierover wordt eerst 
advies gegeven en er moet niet maar kan rekening mee gehouden worden. Dit wordt geduid in de 
rondzendbrief. Dit is het verschil bij het opmaken van een RUP. Het is een overgangsfase over de 
visie van een gemeente om geen stilstand te creëren gedurende enkele jaren. Tot op heden was dit 
best een goed initiatief.

Katrien Putzeys vult aan dat de kennisname van een BGO een voorwaarde is om effectief binnen het 
jaar te starten met de juridische verankering omdat in het kader van de juridische procedures 
(verordening, RUP, beleidsplan) inspraakmogelijkheden worden voorzien. Het BGO is iets tijdelijk in 
afwachting van een juridische procedure.

Tine Eerlingen vraagt of de ontvangen dossiers in het algemeen positief worden ervaren. 

Katrien Putzeys zegt dat vaak masterplannen of voorafnames op een toekomstig beleidsplan 
ingediend worden. Deze dossiers kaderen binnen het ruimtelijk beleid. De dienst ervaart dit als zeer 
positief.

Voorzitter Geertrui Windels stelt dat al deze informatie een zeer nuttige verduidelijking vormt.

Kris Peeters bedankt Katrien Putzeys voor de uitvoerige uiteenzetting. Hij merkt op dat de participatie 
van de burgers verplicht is. De gemeenten moeten aantonen dat de bevolking werd geraadpleegd. Hij 
vraagt in welke mate het gemeentebestuur rekening moet houden met de mening van de burgers. In 
Dilbeek loopt het op dat vlak wel soms mis. De ontwerpers ontvangen de opmerkingen van de burgers 
maar er is geen opvolging. In welke mate moeten ze zich houden aan de vragen van de burgers.

Gedeputeerde Schevenels legt uit dat wat een BGO betreft er een voorwaarde van bekendmaking is, 
bij een RUP is de inspraak geregeld via de wettelijke procedures bv. tijdens een openbaar onderzoek. 

Kris Peeters vult aan dat het niet specifiek gaat over RUP’s maar het bevragen van de burgers bij alle 
stedenbouwkundige ingrepen. Het is problematisch als er participatie georganiseerd wordt en er 
naderhand geen rekening mee wordt gehouden. Hij vraagt wat de rol is van de provincie bij de 
participatie vroeger in het proces bv. na het overleg met de burgers.

Gedeputeerde Schevenels verduidelijkt dat als er een openbaar onderzoek wordt gehouden, het aan 
het gemeentebestuur is om te bepalen hoe wordt omgegaan met bezwaren. Dit moet ook gemotiveerd 
worden. In de BGO rondzendbrief wordt ‘een vorm van participatie’ gevraagd, maar zonder verdere 
specificaties. 

Voorzitter Geertrui Windels bedankt de dienst voor het overzicht, en vooral voor het vele werk dat 
verricht wordt.

Nadine Herbrand vult nog even aan. Om een BGO te kunnen meenemen in de vergunningverlening 
moet dit bekend zijn binnen de gemeente. Vandaar dat die bekendmaking belangrijk is om dit ook op 
provinciaal niveau te kunnen meenemen. Hierover bestaan arresten. Belangrijk is ook de juridische 
verankering. Een BGO wordt gezien als een tussenfase naar iets definitief waar in de 
vergunningverlening rekening mee gehouden wordt.



4 Toelichting beleidsevaluaties en niet-prioritair actieplan dienst Vergunningen

Nadine Herbrand, diensthoofd Vergunningen, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie.

Voorzitter Geertrui Windels bedankt Nadine Herbrand voor de zeer grondige en interessante 
toelichting en vraagt aan gedeputeerde Schevenels of zij nog iets wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Schevenels uit haar appreciatie over Nadine Herbrand en haar medewerkers. Ze deelt 
mee dat dit een overzicht was in cijfers. Ze vult aan dat dit enorm veel werk vraagt. Alle adviezen 
worden steeds op een professionele manier geschreven. Ook wordt dit door de buitenwereld 
geapprecieert.. 

Nadine Herbrand bedankt Gedeputeerde Schevenels en deelt mee dat ze deze boodschap zal 
overmaken aan de dienst.

Voorzitter Geertrui Windels bedankt Nadine Herbrand en haar team en gaat na of er vragen zijn.

Er zijn geen vragen.

5 Rondvraag

Voorzitter Geertrui Windels deelt mee dat de er voor 28 juni voorlopig nog geen punten werden 
geagendeerd en dat waarschijnlijk de eerstvolgende raadscommissie Ruimte zal doorgaan op 13 
september om 13 uur. Ze vult aan dat er geen voorstellen binnenkwamen voor een werkbezoek en 
stelt voor dit uit te stellen tot volgend jaar. De dienst Wonen heeft laten weten dat 28 juni voor hen niet 
haalbaar was maar dat ze bereid zijn om volgend jaar een werkbezoek uit te werken.

Voorzitter Geertrui Windels gaat na of er nog opmerkingen of vragen zijn.

Er zijn geen opmerkingen of vragen.

De voorzitter bedankt de raadsleden en alle medewerkers voor de boeiende en interessante agenda. 
Ze wenst iedereen een fijne vakantie en herhaalt dat de raadscommissie van 28 juni waarschijnlijk niet 
zal doorgaan.

Datum volgende vergadering 13 september 2022 om 13 uur
Einduur van de vergadering 14:50 uur

De secretaris, De voorzitter,

Tania Gilson/Katrien Putzeys Geertrui Windels


