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Verontschuldigd /

Agendapunten
Lucia Dewolfs opent de vergadering en verontschuldigt zich voor het laattijdig bezorgen van de 
documenten voor het agendapunt ‘Huur van containerklassen voor de campus Wijnpers om 
capaciteitstekort op te vangen - goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen en bestek‘. De 
documenten zullen voortaan steeds ten laatste op donderdag bezorgd worden, conform de afspraken 
met betrekking tot de provincieraad (artikel 31 huishoudelijk reglement provincieraad). 



1 Huur van containerklassen voor de campus Wijnpers om capaciteitstekort op te vangen - 
goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen en bestek.

Bart Nevens licht het voorstel toe. Gelet op de vertragingen in het serredossier wordt De Wijnpers 
vanaf 1 september geconfronteerd met een tekort aan leslokalen. Daarnaast is er ook een sterke groei 
in het leerlingenaantal in De Wijnpers. Ook in regio Leuven en omgeving wordt in de toekomst een 
capaciteitstekort verwacht. Als tijdelijke oplossing heeft de dienst gebouwen een bestek uitgeschreven 
waarbij in 2 fases wordt gewerkt en een optie tot aankoop is voorzien. 

Willy Smout geeft aan dat het bestek niet voldoet aan de duurzaamheidseisen die de provincie 
zichzelf oplegt. Hij merkt op dat de bouwvergunning nog niet in orde is en er in de plannen veel 
bijkomende verharding is voorzien. Daarnaast is voor de isolatie het K-peil enkel van toepassing voor 
de wanden en niet voor de ramen. Van het EPB-peil wordt geen melding gemaakt. Hij vraagt zich ook 
af de garantie van een min. temperatuur van 21° haalbaar is. Bij de gunningscriteria wordt enkel de 
kostprijs aan 100% opgenomen. Hij vraagt om meer onderzoek te doen naar duurzamere 
alternatieven. 
Bart Nevens geeft aan dat de bouwvergunning wordt aangevraagd en dat er voorbereidende 
gesprekken zijn geweest met de Stad Leuven. Bij het nieuwbouwproject wordt aandacht besteed aan 
de duurzaamheidsaspecten. Voor de verhuur van deze containers ligt de focus op het tijdelijk 
overbruggen van de capaciteitsnood. De bekommernissen van de heer Willy Smout worden 
meegenomen. 
Kristien Verwimp geeft aan dat er bij tijdelijk verhuur (< 2 jaar) niet aan de EPB-normen moet voldaan 
worden. Uit het marktonderzoek blijkt ook dat containers die voldoen aan de EPB-normen met factor 
1,5 duurder zijn. De dienst gebouwen heeft een bestek opgemaakt waar er wel rekening gehouden 
wordt met het K-peil om zo een goede isolatie te garanderen. 
Willy Smout merkt nog op dat de burgers ook meer moeten betalen voor duurzaamheid
Hij uit ook zijn bezorgdheid wanneer de verhuur langer dan 2 jaar zou duren of bij aankoop van de 
huurcontainer.
Bart Nevens antwoordt dat we dezelfde voorwaarden als de burgers opgelegd krijgen en deze ook 
respecteren. Ook de burger moet bij een kortdurend verhuur niet aan deze normen voldoen. De optie 
tot aankoop is voorzien, maar we zijn hiertoe niet verplicht. Het plaatsen, huren en verwijderen van de 
containers zijn in de gunning inbegrepen. 

Jan Laeremans vraagt naar de voorgeschiedenis van het dossier en waarom er nu een probleem is. 
Bart Nevens geeft aan dat het hier om een erfenis uit het verleden gaat.
Jan Boon (diensthoofd onderwijs) geeft aan dat bij het serredossier de ingediende offertes veel hoger 
waren dan het geraamd bedrag en er niet gegund kon worden. Het dossier liep hierdoor vertraging op. 
Het voorstel is om de tijdelijke leslokalen te plaatsen voor maximaal 2 jaar. Tegen dan wordt verwacht 
dat de werken voltooid zijn. Hij geeft ook aan de containers tijdig geleverd moeten worden voor de 
start van het volgend schooljaar. 
Bart Van den Bosch vult aan dat de leslokalen nu al voor 100% ingeroosterd zijn. 
Jan Laeremans heeft bedenkingen bij de geschatte vertraging. Hij vraagt ook om de 
duurzaamheidsnormen te herbekijken.

Tie Roefs geeft aan dat ze zich kan vinden in het tijdelijk karakter, maar merkt op dat een politieke 
beslissing kan genomen worden om een duurdere optie te verkiezen en duurzame containers te 
huren. Ze vraagt of het energieke scholen project ook in de provinciale scholen kan geïmplementeerd 
worden. 
Bart Nevens geeft aan dat de suggestie wordt meegenomen en dat er in de Wijnpers en de andere 
provinciale scholen al een werking rond duurzaamheid en duurzaam klimaatbeleid wordt uitgewerkt. 
De huidige problematiek gaat over het grote verschil van het K-peil tussen huur en koop.
Kristien Verwimp geeft aan dat aannemers een strikt onderscheid maken tussen containers voor 
kortdurend verhuur zonder EPB-verplichting en langdurend verhuur met EPB-verplichting. 

Tie Roefs vraagt of het zeker is dat er in het huursegment geen containers zijn die wel voldoen aan de 
duurzaamheidseisen.



Kristien Verwimp antwoordt dat niet alle mogelijke verhuurders bevraagd zijn en dit dus niet absoluut 
zeker is, maar dat men wel kan zeggen dat in het huursegment dergelijke containers niet de meest 
gangbare optie zijn.
Tie Roefs antwoordt dat duurzame containers op lange termijn een winst zijn.

Lucia Dewolfs besluit dat alle suggesties overwogen kunnen worden maar dat men rekening moet 
houden met de timing en dat de containers er moeten staan in september, en stelt voor om het eerste 
agendapunt af te ronden.

Advies: gunstig

De bespreking in de provincieraad van 19 maart 2019 wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd.

2 Wijziging arbeidsreglement (met ingang 2019) voor de gesubsidieerde personeelsleden 
van de onderwijsinstellingen,  waarvan de provincie Vlaams-Brabant het schoolbestuur is.

Bart Nevens licht het voorstel toe en geeft aan dat het om een actualisatie van het arbeidsreglement 
gaat.

Advies: gunstig

3 Varia

Uitnodiging inspiratiemoment 
Lucia Dewolfs nodigt de leden uit voor het inspiratiemoment kleuterparticipatie en leerplichtcontrole 
lokale besturen op 12 en 14 maart 2019.

Provinciale vertegenwoordiging scholen
Tie Roefs vraagt naar de structurele vertegenwoordiging van de provincie in de scholen. 
Er zal hierover verslag worden uitgebracht bij de voorstelling van de scholen aan de raadsleden op 
een later in te plannen raadscommissie.

Tie Roefs vraagt een overzicht van de duurzaamheidsinitiatieven in de scholen. 
Bart Nevens geeft aan dat er verschillende initiatieven lopen in de scholen.
Er zal hierover verslag worden uitgebracht bij de voorstelling van de scholen aan de raadsleden op 
een later in te plannen raadscommissie.

Tie Roefs geeft aan dat ze graag een toelichting over de werking van de scholen wil tijdens een 
plaatsbezoek. 
Bart Nevens geeft aan dat de raadsleden de scholen tijdens de opendeurdagen kunnen bezoeken en 
dat er een VIP-rondleiding kan voorzien worden voor de raadsleden. 

Uitnodiging DOE-beurs
De dienst onderwijs nodigt de raadsleden uit voor de DOE-beurs 2019 van 26 tot en met 28 februari 
2019 in de Brabanthal.

Volgende vergaderingen 
- 12 maart 2019 (onder voorbehoud van agendapunten)
- 23 april zal doorgaan om 13u
- 30 april zal doorgaan om 15u

Einduur van de vergadering: 13:40 uur.

De secretaris, De voorzitter,

Karima Arredouani Lucia Dewolfs



Bijlage: verslag provincieraad 19 maart 2019 – bespreking voorstel 37

De voorzitter gaat over tot de bespreking van voorstel nr. 37
Huur van containerklassen voor de campus Wijnpers om capaciteitstekort op te vangen: goedkeuring 
van het bestek, de voorwaarden en wijze van gunnen.
Dit voorstel werd op 26 februari 2019 behandeld in de raadscommissie Regionaal beleid.

De heer Smout merkt op dat zijn bemerkingen in de commissie, noch in verslag, noch in de conclusie 
correct zijn weergegeven, zoals dat ook geregeld gebeurde in andere commissies vroeger. In de 
vorige legislatuur was er voor de commissie regionaal beleid telkens een prachtige verslaggeving, 
waar geen of nauwelijks opmerkingen op waren. Hij hoopt dat de kwaliteit van de verslaggeving terug 
verbetert en dat voor dergelijke technische materies personeel in de verslaggeving wordt aangesteld 
die deze materie voldoende beheersen.
Hij herhaalt daarom zijn bekommernissen over het bestek vanuit de commissie, nl. dat de tijdelijke 
oplossing niet in overeenstemming is met de eigen duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie. In 
de gunningsprocedure stelt men slechts één eis, nl. dat het zo goedkoop mogelijk moet zijn. De huur 
wordt voor 100% gevaloriseerd in het beslissingscriterium. 
Men schrijft in het bestek slechts een isolatiewaarde K47 voor, terwijl energie-efficiënte woningen een 
isolatiewaarde K30 hebben. Bovendien sluit men de ramen uitdrukkelijk uit in de berekening van die 
isolatiewaarde, terwijl deze waarde juist het geheel beschouwt, dus zowel het dak, de muren, de 
ramen en de deuren. Over de ramen staat in het bestek dat dit minimaal een U-waarde moet hebben 
van 2,7 Watt per vierkante meter per graad kelvin. Een betere formulering is maximaal, want het is de 
bedoeling dat dit cijfer zo laag mogelijk is. Bovendien voldoen goede ramen vandaag aan 1,1. Gezien 
men vraagt dat er zo veel mogelijk ramen moeten geplaatst worden, voor zoveel mogelijk daglicht, is 
dit nochtans een zeer belangrijke factor. De verwarmingswijze in dat gebouw laat men geheel vrij. De 
technische specificaties (een driefasige 400 volt met 6k ampère als afschakelstroom, dus een verbruik 
van 3,4 megawatt voor 288 vierkante meter oppervlakte) wijzen erop dat men zich tevreden stelt met 
eenvoudige, elektrische convectoren. Men stelt niet de eis om bv. reversibele airco’s te installeren, 
waarmee het stroomverbruik met een factor vijf zou kunnen gereduceerd worden. Door deze twee 
eenvoudige dingen aan te passen in het bestek, had de provincie het stroomverbruik met factor tien 
kunnen verminderen. 
Technisch schrijft men bovendien sinds 2018 meer en meer voor om compact te bouwen en hiervoor 
zoveel mogelijk het bolvolume te benaderen. Zowel in verwarming als in koeling heeft men het S-peil 
ingesteld, waarbij men het volume van het gebouw deelt door de oppervlakte van de equivalente bol 
die met dat volume overeen komt. Concreet vertaald, gezien bolvormig bouwen niet mogelijk is, kan 
men het best kubusvormige gebouwen plaatsen, wat het beste hierbij aansluit. Men had dus bv. met 
een verdieping kunnen werken en veel compacter alles samen kunnen bouwen, wat het 
energieverbruik zonder veel extra kosten had kunnen beperken.
De heer Smout betreurt dat men niet de moeite heeft gedaan om in het bestek het een en ander aan 
te passen in de gunstige richting en dat de provincie, ten tijde van de klimaatspijbelaars, hier een 
schoolvoorbeeld geeft van hoe het niet moet.  
Als laatste merkt hij op dat in het bestek dingen staan die technisch niet mogelijk zijn. Niemand kan 
garanderen dat onder gelijk welke omstandigheden de temperatuur overal 21 graden zal zijn. 
Technisch zegt men, dat men een delta T (dus het temperatuurverschil binnen en buiten) van 30 of 40 
graden moet kunnen bereiken en dat de te plaatsen installatie daaraan moet voldoen.

Mevrouw Dewolfs, voorzitster van de raadscommissie Regionaal beleid, vindt de interventie of 
aanvulling op dit verslag van de heer Smout zeker technisch gefundeerd. Ze bevestigt dat de heer 
Smout haar dit geschreven heeft op 9 maart wanneer het verslag werd rondgestuurd. Zij heeft  hem 
echter op 10 maart 2019 voorgesteld om deze toch wel zeer technische uitleg in het verslag aan te 
vullen en te corrigeren wat onjuist zou zijn. Zij beklemtoont dat zij hierop op dat moment geen reactie 
heeft gekregen.  Na opfrissing van deze mail op 18 maart 2019, heeft de heer Smout geantwoord dat 
hij dit op de raad mondeling zou doen. 

De heer Smout antwoordt dat het inderdaad technisch is, maar dat in de vorige legislatuur even 
technische zaken door de verslaggever wel op papier gezet werden. Hij vraagt dat een ambtenaar die 
afgevaardigd wordt voor deze taak voldoende competent en expert is in die materie die behandeld 



wordt. 
Hij vindt dat heel het energiedebat en de klimaathysterie errond voor een groot deel het gevolg is van 
het feit dat diegenen die over deze materie moeten beslissen eigenlijk zelf de zaak niet voldoende 
onder de knie hebben. Hij stelt dat diegenen die er wel iets van weten ofwel niks mogen zeggen, ofwel 
houdt men er geen rekening mee. Volgens hem is dat bij een groot deel van de bevolking, en vooral 
bij de jeugd, de grote frustratie op dit ogenblik. 

Mevrouw Mousaid vult aan dat het voor haar ook niet geheel duidelijk was uit het verslag of iets 
gedaan zou worden met de opmerkingen en vragen die werden gesteld tijdens de raadscommissie. Ze 
veronderstelt van niet en vindt dat spijtig. 

De heer Tobback zegt dat zijn fractie de huur van de containers zal goedkeuren, omdat die containers 
nodig zijn. De Wijnpers is op dit moment overbevolkt, ondanks een stevige uitbreiding van lokalen die 
er de laatste jaren is gebeurd. Men moet bovendien dit soort van technisch onderwijs aanmoedigen en 
dat kan men niet doen door deze kinderen buiten les te laten krijgen. 
Hij dringt echter aan dat men niet te krenterig doet over de kwaliteit die men vraagt van de containers. 
Het is immers ongetwijfeld de bedoeling dat die containers maar voor twee jaar zijn. Dit veronderstelt 
dat er ergens in het huis plannen in de maak zijn voor een uitbreiding van de school en dat men 
overtuigd is dat dit binnen 2 jaar zal rond zijn. De ervaring leert hem echter dat het zelden lukt om dat 
soort van goede voornemens waar te maken. Men moet er rekening mee houden dat deze huur wel 
eens een paar jaar langer dan 2 jaar zou kunnen duren. 
Gezien het hier gaat om een huur van containers op de markt, volstaat het bovendien om te zeggen 
wat je nodig hebt, inbegrepen de nodige klimaatvereisten en dan te kijken wie daaraan voldoet van de 
aanbieders.

De heer Smout sluit zich daarbij aan. Hij beklemtoont dat er immers ook sprake is van een koopoptie. 

De heer Smout voegt toe dat er verspilling wordt ingebouwd in het bestek. Men vraagt in het bestek 
dat de vloeren van bv. het biologielokaal bestand zijn tegen chemicaliën. In de risicoanalyse van de 
vitale installaties van De Wijnpers staat vermeld dat er theorie van wetenschapsvakken gedoceerd 
wordt en dat er aan biotoopstudie en microscopie wordt gedaan. In het verslag van deze studie staat 
ook vermeld dat daar geen gassen en chemische producten mee gemoeid zijn. Hij vraagt waarom 
men dit dan in het bestek zet. Over de hele lijn, o.a. qua verwarming en energieverbruik, vraagt men 
het goedkoopste, behalve voor de vloer waar het niet nodig is. 

De heer Tobback raadt aan de koopoptie niet uit te sluiten. Gesteld dat de provincie ervan zou uitgaan 
dat zij nog op andere plaatsen containers zou kunnen gebruiken van een zeker kwaliteit, is kopen 
vaak interessanter dan huren. 
 
De heer Nevens, gedeputeerde, herhaalt dat men een noodzakelijke, tijdelijke oplossing zoekt voor 
het capaciteitstekort in de school De Wijnpers. 
Hij deelt mee dat door zijn voorganger een dossier kant en klaar op de rails en in de markt werd gezet, 
maar dat de prijs daarin te hoog was en er niet gegund kon worden. Hierdoor is er vertraging en zoekt 
men een tussenoplossing om iets te doen aan het gebrek aan lokalen. Men weet dat twee jaar krap is, 
maar de gesprekken lopen.
Dan komt men in eerste instantie uit aan de tijdelijke oplossing, nl. het huren van containers. Men kan 
enkel kiezen uit het aanbod en moet nemen wat voorradig is en dat is ook beperkt. Men heeft niet 
gekozen voor de luxe categorie, maar voor een standaard, K47, wat een redelijke eis is voor wat het 
moet dienen. 
Daarom vraagt hij de goedkeuring voor dit bestek, met de optie op kopen.

De heer Laeremans is ook niet overtuigd dat men dit heeft nagekeken met de technische 
deskundigen. Hij vermoedt dat deze optie duurder zou geweest zijn, maar beter. Hij merkt op dat 
wanneer het te warm wordt, de aandacht van de leerlingen naar beneden gaat, dus hij zou minstens 
de temperatuur en de verwarming mee gequoteerd hebben. 



Hij weet dat dringend moet besteld worden en dat er maanden over gaan, toch vindt hij dat men dit 
voorstel beter 14 dagen had uitgesteld om dit af te toetsen met de deskundigen. Hij meent dat het niet 
onbelangrijk is, als men weet dat dit kan aanslepen. 
Ook hij is niet tegen de containers, want dit is de enige mogelijkheid nu.

Mevrouw Mousaid merkt op dat de vorige keer geen volledig marktonderzoek gedaan werd. Men geeft 
aan dat men de opmerkingen heeft meegenomen en nagekeken.  Heeft men nu gekeken naar het 
aanbod op de markt? 

De heer Nevens, gedeputeerde, verduidelijkt dat men een keuze moest maken: tijdelijk huren en een 
tijdelijke vergunning aanvragen of iets aankopen en een effectieve vergunning vragen. Van dat laatste 
soort containers is de kostprijs dezelfde als nieuwbouw. Men heeft gekozen voor een tijdelijke 
overgangsmaatregel tot een project dat definitief is. Voor dit project moet men nog een aannemer 
vinden. 

De heer Florquin vraagt of men onderzoek doet naar een alternatief. 

De heer Nevens, gedeputeerde, kan hier nog niet veel over zeggen. Men denkt over de piste in de 
buurt van de school tijdelijk een gebouw te huren en geen containers te plaatsen. Maar men moet 
kijken wat de markt aanbiedt en of dit zal voldoen. Het moet immers ook praktisch zijn voor de school 
en de kostprijs moet in verhouding zijn. In afwachting loopt dit voorstel parallel. 

Er worden geen vragen of opmerkingen meer geformuleerd.

De voorzitter legt voorstel nr. 37 ter stemming voor.
Voorstel nr. 37 wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 24 stemmen voor, 5 tegenstemmen 
en 6 onthoudingen, zoals wordt weergegeven in de bijlage met de resultaten van de stemming.


