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Agendapunten
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Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

De voorzitter, Lucia Dewolfs, opent de vergadering en gaat na of er verontschuldigden zijn. Geertrui
Windels liet zich op voorhand verontschuldigen.
De voorzitter gaat na of er opmerkingen zijn bij het verslag van de vorige raadscommissie (van 8 juni
2021). Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

Op vraag van de griffiedienst geeft de voorzitter aan de aanwezige raadsleden mee dat er vanuit ICT
eerder aan de raadsleden werd gevraagd om hun tweestapsverificatie in orde te brengen. Op 6
september werd daarvoor nog eens een herinnering verstuurd. Raadsleden die dit nog niet in orde
brachten, doen dit best zo snel mogelijk.
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Opvolgingsrapportering 2021 dienst Economie

De voorzitter geeft het woord aan Gudrun Denhaen.
Gudrun Denhaen, diensthoofd Economie, geeft het woord aan Roel Casteels.
Roel Casteels, bestuurssecretaris lokale economie en ondernemerschap, geeft een toelichting aan de
hand van een presentatie die nog aan de raadscommissieleden zal worden bezorgd.
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn en geeft het woord aan Willy Smout.
Willy Smout bedankt Roel Casteels voor de toelichting en het volledige overzicht. Hij heeft een vraag
in verband met het medische. Vlaams-Brabant is sterk betrokken bij het Corona-verhaal. In de
toelichting ging het over de Pharma Airside Transporter die in Zaventem werd ontwikkeld. Hij vraagt in
hoeverre de provincie erin geslaagd is om dit product naar elders te exporteren. Hij denkt dat de
ganse wereld een potentiële klant kan zijn in verband met de Corona-vaccins.
Tijdens de presentatie werd het virologische lab van het Rega Instituut aangehaald. Hij vraagt in
hoeverre Smart Hub via dit instituut of op een andere manier verbonden is met de ontwikkeling van
vaccins ter bestrijding van Corona.
Roel Casteels antwoordt dat de Pharma Airside Transporter een groeiend succesverhaal is voor de
luchthaven, niet alleen voor allerhande vaccins maar ook voor de vele geneesmiddelen. In de eerste
plaats wordt dit in Zaventem gebruikt omdat zij zich ook willen profileren als een internationaal
pionierende farma-luchthaven en zo de farma-industrie in heel Europa via hun luchthaven de logistiek
willen laten doen. Dergelijke (actief gekoelde) toestellen zijn hier goed voor, ze garanderen dat de
goederen continu op temperatuur blijven tussen de tijdelijke opslag op Brucargo en het
(passagiers)vliegtuig. De provincie heeft rond dit thema ook andere innovatieprojecten gedaan met de
luchthaven, waarmee de hele keten van een product bv. opgevolgd kan worden. Als provincie zet men
hier dus zeker op in. Er zijn nu al tientallen Pharma Transporters die over de hele wereld staan, dit
gebeurt vanuit de luchthaven van Zaventem met luchthavens waarmee zij connecties (via de
zogenaamde Pharma-lanes) hebben. Dit wordt dus wereldwijd gebruikt. Maar het is interessant om
met hen te bekijken of dit eventueel een hogere vlucht kan nemen.
Wat de vraag in verband met het Rega Instituut betreft, antwoordt Roel Casteels dat er met betrekking
tot de ontwikkeling van het Corona-vaccin geen projecten lopende zijn, maar rond Health zijn er wel
verschillende projecten waarbij de provincie de K.U.Leuven, VUB en tal van andere bedrijven in de
ganse provincie hun innovatieve ontwikkelingen steunt. Met projecten zoals Health Experience
probeert men de kennis die men hier heeft wel zichtbaar te maken voor de hele wereld en hen zo te
helpen om samenwerkingsverbanden en nieuwe opportuniteiten te ontdekken.
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. De voorzitter bedankt
Roel Casteels voor de presentatie en de dienst voor hun werk en inzet, het agendapunt wordt
afgesloten.
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Opvolgingsrapportering 2021 dienst Europa

De voorzitter geeft het woord aan Jeroen Ampe.
Jeroen Ampe, diensthoofd Europa, geeft een toelichting aan de hand van een presentatie die nog aan
de raadscommissieleden zal worden bezorgd.

De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. De voorzitter bedankt
Jeroen Ampe voor de presentatie en de dienst voor hun werk en inzet, het agendapunt wordt
afgesloten.
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Rondvraag

De voorzitter vermeldt dat de eerstvolgende raadscommissie Regionaal beleid zal doorgaan op 14
september om 15u. De raadsleden zullen hiervoor nog een uitnodiging en agenda ontvangen.
De voorzitter gaat na of er nog vragen zijn. Er zijn geen bijkomende vragen. De vergadering wordt
afgesloten.
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