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Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag werd aangevuld met de opmerkingen gegeven in de provincieraad van 19 maart 2019. 
Willy Smout gaat akkoord met de aanpassingen die gedaan werden tijdens de provincieraad.

Na de bevraging door voorzitter, Lucia Dewolfs, zijn er geen andere vragen zijn. 
Besluit : het verslag wordt goedgekeurd.

2 Beheersovereenkomst POM Vlaams-Brabant
Gudrun Denhaen geeft een toelichting bij de beheersovereenkomst tussen de provincie en de POM 
Vlaams-Brabant.

Advies: het agendapunt werd door de commissie besproken en wordt ongewijzigd voorgelegd aan de 
provincieraad.

***

De voorzitter, Lucia Dewolfs, kondigt de 3 volgende agendapunten aan – zijnde de voorstellingen en 
realisaties doelstellingen 2018 – en vraagt aan de leden van de betrokken diensten om zich te houden 
aan het tijdsschema van 15 minuten per presentatie.

3 Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst Economie 
Gudrun Denhaen geeft een voorstelling van de dienst economie en de realisatie van de doelstellingen 
2018.

De heer Willy Smout vraagt of de erkenning als Vlaams-Brabants Streekproduct juridische 
bescherming tegen fraude geeft.
Monique Swinnen geeft aan dat er tot nu toe geen gevallen van fraude zijn. De basisvoorwaarden 
voor een erkenning liggen vast en worden steeds gecontroleerd. 

Tie Roefs merkt op dat de verslaggeving zich vooral focust op de doelstellingen en minder op het 
resultaatsniveau. Ze zou graag meer weten over de behaalde resultaten in vergelijking met de 
gestelde ambities. Daarnaast zou ze meer informatie bij de indicator willen hebben, bv de inhoud en 
resultaten van georganiseerde sessies.
Gudrun Denhaen verwijst naar de presentatie die meer informatie bevat over de behaalde resultaten. 
Ze beaamt dat een resultaatsindicator waardevoller is dan een inspanningsindicator. 

Tie Roefs informeert naar projecten waarin het quadruplehelix-model is gebruikt.
Gudrun Denhaen geeft aan helaas niet over de nodige mankracht en competenties te beschikken om 
dit te realiseren. We gaan op dit moment enkel uit van de signalen gegeven door de bedrijven en 
kennisinstellingen. 

Tie Roefs polst naar de realisaties van de dienst economie voor een klimaatneutrale provincie tegen 
2040.  Dit komt versnipperd aan bod, maar ze zou hier graag een serieuze verslaggeving rond zien. 
Gudrun Denhaen geeft aan dit opgenomen is bij de doelstellingen van de dienst Leefmilieu, gezien 
een medewerker van de dienst economie lid is van de stuurgroep ‘Vlaams-Brabant klimaatneutraal’.
Indien gewenst kan dit later uitgebreid aan bod komen.

Tie Roefs verwijst naar het geïntegreerd streekbeleid met de Spitsregio Leuven en  het 
Toekomstforum Halle -Vilvoorde. Wordt er actief samengewerkt met de intercommunales?
Gudrun Denhaen geeft aan dat er met Interleuven en Haviland wordt samengewerkt. Bij 
bedrijfsvestigingsinitiatieven worden zowel de intercommunales als de POM betrokken. 



Tie Roefs merkt op dat de intercommunales niet werden vernoemd. Wordt er structureel 
samengewerkt?
Gudrun Denhaen geeft aan dat er op projectmatige basis wordt samengewerkt. Op basis van de 
inhoud neemt ofwel de intercommunale ofwel de POM het voortouw. 

Tie Roefs wenst graag een overzicht van de Chinese bedrijven die naar hier zijn gekomen in het kader 
van de samenwerking met Chengdu en de relevantie hiervan.
Daarnaast zou ze graag de kostprijs en resultaten van de missie Cambridge-Oxford-Londen 
ontvangen.
Gudrun Denhaen zal de documenten als bijlagen aan het verslag laten toevoegen. 

Marc Florquin vraagt of de erkenning van het versterkt streekbeleid nog steeds dit jaar zal aflopen. Is 
de financiering stopgezet? Wat is de stand van zaken?
Gudrun Denhaen heeft vorige week bericht gekregen dat er een verlenging tot eind juli 2020 is 
goedgekeurd. Bij navraag door het ERSV blijkt dit onder dezelfde financiële voorwaarden als 
voordien. Het ERSV is vooral geïnteresseerd in de samenwerking en zal in deze fase geen financiële 
middelen aanvragen bij de provincie. 

Tie Roefs vraagt naar het aantal werkzoekenden die succesvol naar een zelfstandige activiteit zijn 
begeleid door het Starterslabo in de afgelopen 10 jaar.
Gudrun Denhaen laat de gegevens als bijlage aan het verslag toevoegen. 

Tie Roefs vraagt of de provincie als partner betrokken is bij de projecten Physical Internet, Operation 
Room Future proof en BioHub.
Gudrun Denhaen geeft aan dat de provincie enkel co-financiert. Daarnaast worden de projecten ook in 
de kijker gezet om onze regio te promoten. De medewerkers proberen deel te nemen aan de 
belangrijkste vergaderingen en sturen de projecten bij waar nodig. De projecten zijn inhoudelijk zeer 
complex en enkel Pierre Fache (bestuurssecretaris innovatie) heeft een background in de positieve 
wetenschappen.

4 Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst Europa
Jeroen Ampe geeft een introductie van de dienst Europa en de realisatie van de doelstellingen 2018.

Noor Mousaid vraagt een overzicht van de 9 Vlaams-Brabantse actoren  in een ruimer Europees 
samenwerkingsverband (focusregio’s) die tijdens de presentatie gebracht werden, alsook meer 
informatie over het project Green Energy Parc.
Jeroen Ampe zal de informatie aan het verslag laten toevoegen. Alle projecten hebben ook een 
pagina op de programmabeheerswebsite. 

5 Presentatie realisatie doelstellingen 2018 van de dienst Land- en tuinbouw
Lucia Dewolfs, besluit (gezien de tijdsdruk) dat de realisatie van de doelstellingen 2018 van de dienst 
Land- en tuinbouw wordt uitgesteld naar de raadscommissie van 30 april 2019.

6 Plaatsen van biomassaverbrander Proefcentrum Pamel
Dirk Vanhelmont geeft een toelichting bij het voorstel. 

Willy Smout vraagt naar de beslissingscriteria. Wordt er enkel uitgegaan van de prijs of is er ook een 
inhoudelijk criterium dat o.a. het rendement en de zuiverheid van de uitstoot in acht neemt?
Hoe ziet men het rendement en is er een vergelijkende studie gemaakt? Hoe is men gekomen op het 
idee om voor een biomassaverbrander te kiezen? 
Dirk Vanhelmont geeft aan dat er een heel voortraject bestaat. Het kadert ook in het transitietraject 
van de site waarbij men ook streeft naar een klimaatneutrale site. De beslissing tot het plaatsen van 
een biomassaverbrandingsinstallatie is het resultaat van dit gevoerd voortraject met beslissing van de 
provincieraad.



Er zijn 2 beslissingscriteria, nl. de prijs ( 60%) en de samenstelling van het technisch dossier (40 %). 
Dit aan te leveren technisch dossier zal beoordeeld worden op het vlak van kwaliteit der materialen, 
rendementen, opstelling, onderhoud, eenvoud van werken voor de medewerkers van de site, …
De technische elementen worden door een jury beoordeeld.
Bijkomend zijn er in het bestek een heel aantal minimale eisen opgenomen die de minimale kwaliteit 
van de toekomstige installatie waarborgen (rendement, uitstootwaarden, wettelijke bepalingen, Vlarem 
vereisten, …). Het dossier is bijkomend ook afgestemd met de IDPB en een extern organisme op het 
vlak van milieu- en explosieveiligheidseisen. 

Willy Smout vraagt hoe de kwaliteit van de houtsnippers wordt gecontroleerd en welke eisen worden 
gesteld. Voor een lagere CO2-uitstoot is het belangrijk dat de snippers goed gedroogd zijn.
Dirk Vanhelmont geeft aan dat dit inderdaad belangrijk is. Er wordt in 2 fases gewerkt.
In de eerste fase worden de houtsnippers aangekocht. De dienst facilitair beheer maakt nog een 
aankoopdossier op waarin de kwaliteitseisen worden opgenomen rekening houdend met de Europese 
normen (EN14961-4 Vaste biobrandstoffen - Brandstofkwaliteitsborging - Deel 4: Houtsnippers voor 
industrieel gebruik). De centrale aankoop zorgt voor een gunstigere prijs en een goede 
kwaliteitscontrole.  In de tweede fase worden de houtsnippers zelf geproduceerd en staan we zelf in 
voor de kwaliteit ervan.  

Willy Smout vraagt naar het rendement/kostprijs van de nieuwe installatie in verhouding met de 
huidige kostprijs. Is er een beter gedetailleerd vergelijk ten opzichte van bijvoorbeeld een klassieke 
gasinstallatie?
Dirk Vanhelmont geeft aan dat dit inderdaad berekend is.  De kostprijs voor de klassieke installatie 
was vorig jaar 21.923,97 euro (berekening: 476.608 kWh x 0,046 €/kWh). 
De kostprijs van de houtsnippers zal in de eerste fase ongeveer 10.600 euro bedragen (106 ton 
jaarverbruik x 100 €/ton (90€ snippers + 10€ levering per ton)). 
De energetische besparing van de brandstof is 11.323,97 euro (mogelijk meer door de gunstigere prijs 
per ton door een aankoopcontract van facilitair beheer). 
Bijkomend is er ook de ecologische opbrengst van 109,62 ton CO2 besparing per jaar (biomassa is 
volledig CO2 neutraal).
Binnen 2 à 3 jaar zal de productie van de houtsnippers in eigen beheer gebeuren en is de kostprijs 
lager dan in de eerste fase. 

Jan Laeremans  vindt het jammer dat een aantal cijfergegevens enkel zijn opgenomen in de nota 
deputatie. Hij vraagt op hoeveel jaar de installatie afgeschreven wordt want dit heeft een impact op het 
rendement. Zal het niet veel duurder uitvallen?
Dirk Vanhelmont geeft aan dat de huidige installatie verouderd is en toch vervangen moet worden. De 
zuivere meerkost voor de biomassaketel wordt geraamd op 103.500 euro (incl. btw). De 
terugverdientijd is 9,14 jaar (besparing op brandstof van 11.323,97 euro per jaar – zie vorige vraag)). 
In de tweede fase kan deze termijn nog verkort worden door de productie in eigen beheer. De 
standaard afschrijvingstermijn van een technische installatie is 15 jaar.

Willy Smout vindt de onderhoudskost een heel belangrijk punt. Is er een langdurig onderhoudscontract 
mee gegund voor een periode van 10 jaar?
Dirk Vanhelmont geeft aan dat er een standaard jaarlijks onderhoud steeds mee afgewogen wordt in 
de aanbesteding. Bijkomend onderhoud kan door het eigen personeel gebeuren, o.a. asverwijdering 
uit voorziene containers met hergebruik ervan als compost.

Marc Wijnants vraagt of de biomassaverbrander in het proefcentrum Pamel ook werkzaam is voor de 
hele provincie. In het Hageland zijn veel plantages die gerooid worden, kunnen deze naar het 
proefcentrum Pamel vervoerd worden?
Dirk Vanhelmont geeft aan dat de bedoeling is om resthout uit de regio te gebruiken. Het gaat om een 
lokaal samenwerkingsverband met o.a. Pronatura. 
Marc Wijnants verwijst naar een project van Interleuven om afvalsnoeisel in een biomassaverbrander 
te gebruiken. Is er contact met Interleuven hierover of staat het project in het proefcentrum Pamel hier 
los van?
Dirk Vanhelmont zegt dat in een volgend traject de mogelijke partners worden bepaald. 
Marc Wijnants vraagt om in het verslag op te nemen wat de bespreking met Interleuven inhoudt. 
Hij heeft ook opgevangen dat er in het provinciedomein het Vinne mogelijks ook een 
biomassaverbrander komt voor het Hageland. 



Monique Swinnen geeft aan dat het de bedoeling is dat de houtsnippers die in het proefcentrum 
Pamel verwerkt worden een kleine voetafdruk hebben en niet van ver aangevoerd worden. In 
deputatie is geen dossier behandeld over een biomassaverbrander in het provinciedomein het Vinne. 
In de gemeente Bierbeek is ook een biomassaverbrander. Daarbij werd er ook goed nagedacht van 
waar de houtsnippers worden aangeleverd. Het kan interessant zijn om ideeën en know-how uit te 
wisselen met Interleuven. Een echte samenwerking is niet echt mogelijk omwille van de afstand en de 
beperkte schaal. Ook de kasteelhoeve in Wange heeft een biomassaverbrander die enkel gebruikt 
wordt om de eigen hoeve te verwarmen.
Tie Roefs geeft aan dat de biomassaverbrander in Bierbeek gesubsidieerd is door de provincie. Deze 
dient enkel om het gemeentehuis en bijbehorende gebouwen te verwarmen. De houtsnippers worden 
lokaal aangeleverd. 

Advies: het agendapunt werd door de commissie besproken en wordt ongewijzigd voorgelegd aan de 
provincieraad.

7 Plaatsing zonnepanelen PISO
Johan Huybrechts geeft een toelichting bij het voorstel. Het gaat hier over het plaatsen van 
zonnepanelen op de daken die in 2016 en 2018-2019 zijn gerenoveerd. Er worden 372 panelen 
geplaatst op de daken van blok C, D, E en F. In totaal goed voor 115kWp. We verwachten een 
opbrengst van 120.000kWh. De zonnepanelen worden geplaatst en omgevormd naar laagspanning 
zodat de energie direct in de scholen kan gebruikt worden. Het overschot wordt terug op het net 
geïnjecteerd, dit zal vooral tijdens de zomermaanden zijn. De terugverdientijd wordt geschat op 13 
jaar en het energieverbruik zal waarschijnlijk 20% lager liggen.

Willy Smout vraagt of de bestaande elektrische installatie sterk genoeg is of vernieuwd moet worden. 
Johan Huybrechts geeft aan dat Fluvius een studie heeft uitgevoerd en dit was positief. Deze 
netstudie is verplicht bij meer dan 10 kwp. De binneninstallatie is ook zeker sterk genoeg. Bij heel 
zonnige dagen kan er tot 280 ampère geproduceerd worden en de installatie kan tot 900 ampère aan. 
We zouden in theorie nog meer zonnepanelen kunnen installeren. Door het injecteren van energie op 
het net moet de hoogspanningstelling nog vervangen worden door een vierkwadrantstelling.

Advies: het agendapunt werd door de commissie besproken en wordt ongewijzigd voorgelegd aan de 
provincieraad.

De voorzitter sluit de openbare zitting.

Besloten zitting

8 Aankoop percelen grond te Roosdaal 1 sectie E 345 A voor proefcentrum Pamel

Advies: het agendapunt werd door de commissie besproken en wordt ongewijzigd voorgelegd aan de 
provincieraad.



9 Varia
De volgende raadscommissie regionaal beleid staat gepland op 30 april 2019. Het verslag van de 
raadscommissie van 23 april zal ternauwernood afgewerkt zijn op 29 april en nog niet goedgekeurd 
kunnen worden op de raadscommissie van 30 april. De verslagen van de raadscommissies van 23 
april 2019 en 30 april 2019 worden daarom pas goedgekeurd op de raadscommissie van 21 mei 2019.

Datum volgende vergadering 30 april 2019
Einduur van de vergadering 14:55 uur

De secretaris, De voorzitter,

Karima Arredouani Lucia Dewolfs


