
    

  

    

 
             

    

 
              
    

 
            

            

 
               

     

 
              

 

 
             

     

 
              

   

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 4 maart 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0979-BEP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de weigering van 13 november 2020, voor het verbouwen van 
handelszaak naar meergezinswoning, Leopold Deboeckstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0830-BGP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de weigering van 28 september 2020 voor het verkavelen van een 
perceel in 2 loten, Sint-Annalaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0988-BEP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 18 november 2020, verleend 
voor de verbouwing van een eengezinswoning en het regulariseren van verharding, J. 
Wielemansstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0999-BEP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 17 november 2020, voor het bouwen van 2 halfopen 
woningen en een vrijstaande woning, Adriaanstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0346-BEP-DEP-02 
Betreft: Diest-beroep tegen de weigering van 11 maart 2019, voor het bouwen van een 
eengezinswoning, Eikelenberg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0815-BGP-DEP-01 
Betreft: Haacht-beroep tegen de weigering van 17 september 2020, voor het bouwen van 
meergezinswoning met 21 appartementen, De Costerstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0971-BEP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de weigering van 17 november 2020, voor het regulariseren van een 
meergezinswoning met handelszaak, Schrieksebaan 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0972-BEP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 09 november 2020, voor het verkavelen van gronden, 
Nieuwstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0993-BEP-DEP-01 
Betreft: Meise - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 november 2020 voor 
uitbreiding van een halfopen eengezingswoning, August Van Doorslaerlaan 75 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0969-BEP-DEP-01 
Betreft: Bekkevoort-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 oktober 2020, verleend 
voor het isoleren en afwerken van een woning, Eugeen Coolsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0816-BGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 14 september 2020, verleend 
voor het vellen van bomen en het oprichten van recreatieve sportvoorzieningen met een 
verpozingsruimte, Baron Brugmann de Walzinplein 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/A/JUR/2020/118GASsnelheid 
Betreft: GAS-snelheid - principenota 

griffiedienst 
Dossierkenmerk: Stag/Gri/GD/2021/VVP/1 
Betreft: Bijdrage aan de VVP 2021: voorschot 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 017 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2018-
1006-BEP-DEP-02 
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ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020062_R_bewaking_FAC-gunning 
Betreft: overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten voor het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - gunning. 

Dossierkenmerk: 2021011_O_bebording_trage_wegen 
Betreft: overheidsopdracht voor het leveren van signalisatie voor de bebording van gemeentewegen 
opgenomen in de Atlas der Buurtwegen en gekend als buurt- en voetwegen in gemeenten van de 
provincie Vlaams-Brabant: - goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen; - goedkeuring 
van de lijst van de aan te schrijven firma's. 

Dossierkenmerk: 2021024_R_restaurantstoelen_PIVO 
Betreft: Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende raamovereenkomst 
voor het leveren van restaurantstoelen van de Vlaamse overheid en lokale overheden, waarbij het 
Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreedt als opdrachtencentrale. Gunning. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&0_IB2021_12 
Betreft: ontslagdossier 

Dossierkenmerk: P&O_AVL_2020_8 
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan dienst mobiliteit - afronding Mobiliteitscentrale Aangepast 
Vervoer 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_14 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid bij de dienst wonen en invulling van de 
vrijgekomen functie 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_07 
Betreft: invulling van een functie van deskundige informatieveiligheid en organisatie bij de directie 
ondersteuning (vergelijkende selectie) 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_09 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van bestuurssecretaris financiën (directie financiën) 
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Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_04 
Betreft: samenstellen van een reserve voor de functie van deskundige brandweer (PIVO – 
opleidingscentrum voor de brandweer) 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_08 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van bestuurssecretaris projectcoördinator (dienst 
ruimtelijke planning). 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_05 
Betreft: Aanvaarding kandidaturen voor de functie van bestuurssecretaris aankopen (dienst facilitair 
beheer) 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2021/19965 
Betreft: Provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van het privaatrechtelijk vormgegeven 
extern verzelfstandigd agentschap vzw 'de Rand' 

Dossierkenmerk: VT/NOM-2021-00001-1 
Betreft: Nominiatieve subsidie 2021 vzw 'de Rand': toekenning en vereffening eerste schijf 

recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/REC/ODB-AVP/verlenging concessie Kiosk provinciedomein Kessel-Lo-
20009 
Betreft: Verlenging concessie Kiosk provinciedomein Kessel-Lo 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/H/T/21.0142 WERK Gunning automatische sturingen 
Betreft: Gunning opmaak functionele en technische analyses voor de automatische sturingen van de 
knijpconstructies van de provincie Vlaams-Brabant met onderhoudsbepalingen voor deze sturingen 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/DBP/G-2021-00001-1 
Betreft: subsidie - Duurzame biodiversiteitsprojecten 1-jarige (T2021) 
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Dossierkenmerk: LM/DBP/G-2021-00002-1 
Betreft: subsidie - Duurzame biodiversiteitsprojecten 2-jarige (T2021) 

Dossierkenmerk: LM/DBP/G-2021-00003-1 
Betreft: subsidie - Duurzame biodiversiteitsprojecten 3-jarige (T2021) 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: PRJ-2015006-Bedrijvenzone Laekebeek-Engagementen 
Betreft: Strategisch Project 'Zuidelijke Zennevallei' - Opwaardering bedrijvenzone Laekebeek -
goedkeuring engagementen voor de toekomst 

Dossierkenmerk: PRJ-2015006-Studie stationsomgeving Ruisbroek-
samenwerkingsovereenkomst 
Betreft: Strategisch Project Zennevallei - deelproject 'Stationsomgeving Ruisbroek' -
samenwerkingsovereenkomst 

Dossierkenmerk: RMT-RP-ORG-GGW-actualisatie aanduiding provinciale vertegenwoordigers 
2021 
Betreft: Geïntegreerde gebiedsgerichte projectwerking (GGW) - actualisatie aanduiding provinciale 
vertegenwoordigers 2021 

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2018002 - Raamcontract Lokale Ruimte Trajecten - Toolkit -
eindrapport 
Betreft: Project 'Lokale Ruimte Trajecten' - Toolkit kwalitatieve kernversterking - Eindrapport en 
publicatie 

Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2021001-Opstart PRUP Grootschalige detailhandel Kampenhout-
Sas 
Betreft: Grootschalige detailhandel - consolidatie cluster 'Kampenhout-Sas' - opstart provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-PLA-2021-00001-DEP-01 
Betreft: Opwijk - aanvraag planologisch attest 'Van de Velde Beton' 

Dossierkenmerk: RMT-RUBY-WUG-2020-00005-DEP-01 
Betreft: Roosdaal - aanvraag tot principieel akkoord 'Witteweg' 
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mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/FSW-2021-00001-1 
Betreft: subsidie - de herinrichting van het Sasplein langs de F20 in Sint-Pieters-Leeuw 

Dossierkenmerk: MOB/PSSO-2018-00006-2 
Betreft: subsidie - de herinrichting van de schoolroutes en schoolomgeving van de Gemeentelijke 
Basisschool Den Elzas in Loonbeek 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-HMD-AR-18-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Nieuwbouw de Badmeester provinciedomein Halve Maan Diest 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-SP-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Scheiding afvalwater verkeerspark in provinciedomein te Kessel-lo 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0708-AGPP-DEP-01 
Betreft: Herne-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door OLYMPIA voor het oprichten van loodsen, de sloop van bijgebouwen en de 
uitbreiding, actualisatie en vroegtijdige hernieuwing van de vergunning voor de zuivelfabriek, 
Steenweg Asse 183 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0758-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Jodoco voor de regularisatie van een laadkade, de nieuwbouw van een 
opslagsilo, de verandering van de inrichting en de bijstelling van de voorwaarden , Fred Chaffartlaan 
36 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0780-AGPP-DEP-01 
Betreft: Ternat-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Electrabel voor het bouwen en uitbaten van het windturbineproject Ternat 
Redevco, Vitseroelstraat zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0808-AGPP-DEP-01 
Betreft: Vilvoorde-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Air Products 
voor het hernieuwen en veranderen van de inrichting voor industriële gassen, Houtemsesteenweg 200 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0819-BGP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 22 september 2020, verleend 
voor het verkavelen van gronden, Velmseweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0842-BGPP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 28 september 2020, verleend 
aan Resolve voor het bouwen van een KMO Business park met parkings, 4 kantoorgebouwen voor 
gemengd gebruik, Belgicastraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1005-AEP-DEP-01 
Betreft: Gooik-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend voor het verplaatsen 
van de runderen bij het gemengde veeteeltbedrijf, Peverstraat 16 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2020-00017-2 
Betreft: Annulatie van een renteloze renovatielening sociale verhuurkantoren 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2021-00001-1 
Betreft: Toekenning en vereffening eerste schijf van een renteloze renovatielening Sociaal 
Verhuurkantoor 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2021-00002-1 
Betreft: Toekenning en vereffening eerste schijf van een renteloze renovatielening Sociaal 
Verhuurkantoor 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2019-00007-1 
Betreft: Verantwoording en vereffening van het saldo van een renteloze lening 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO/6.2-2018-00005-1 VERLENGING 
Betreft: Verlenging project 'Physical Internet in Air Cargo Logistics' 
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Dossierkenmerk: ECO/6.2-2018-00009-1 VERLENGING 
Betreft: Verlenging project 'BioHUB' 

Dossierkenmerk: ECO/NOM-2021-00001-1 
Betreft: Principiële toekenning subsidie Health House (HH) 2021 

Dossierkenmerk: ECO/8.2-2015-00004-2 
Betreft: Verantwoording en vereffening saldo Europees streekontwikkelingsproject 'BIO-HArT Biorizon 
Innovatie en Opschaling van Hernieuwbare Aromaten Technologie' 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/pers/Gopress2021/bestek 
Betreft: Dienstenopdracht voor toegang tot digitaal persoverzicht ten behoeve van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van het mini-bestek, de voorwaarden en wijze 
van gunnen. 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: FIN-IMD-2021-01 
Betreft: Brief naar IMD naar aanleiding van vraag om voorlopige twaalfden 

Dossierkenmerk: Fin/bel/21/015 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaar 2020 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/014 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.03.04 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2021025_O_restauranttafels_PIVO 
Betreft: Overheidsopdracht voor het leveren van restauranttafels voor het horecapunt PIVO. 
Goedkeuring bestek, wijze van gunnen en aan te schrijven leveranciers. 
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Dossierkenmerk: 2021027_D_vrijgave_borgtocht_papier_FAC 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het leveren van papier voor het provinciebestuur Vlaams-
Brabant. 

Dossierkenmerk: 2021028_D_vrijgave_borgtocht_huur en onderhoud van fietsen 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor de huur en onderhoud van fietsen van het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant. 

Dossierkenmerk: 2021028_D_vrijgave_borgtochten_spaanplaten_PIVO 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het leveren van duurzame houten spaanplaten voor de 
oefeningen binnenbrandbestrijding voor het PIVO-opleidingscentrum voor de brandweer 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/HMD/AM/Aanleveren zwembadproducten 
Betreft: Aanleveren zwembadproducten 

Dossierkenmerk: 2021/HMD/AM/Waterverbruik Halve Maan 
Betreft: Vastlegging waterverbruik Halve Maan 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/06/2021-0089-WAT 4473 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN om aan de onbevaarbare waterloop 
Terhageloop nr. B3083 inrichtingswerken uit te voeren 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/13/2021-0134-WAT 4472 MACHT 
Betreft: Aanvraag van De Werkvennootschap, Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel om aan de 
Steenvoordebeek, waterloop nr. 5.099 van de 2e categorie tussen de opgenomen punten 5 en 6 van 
de atlas van de onbevaarbare waterlopen van Sint-Martens-Bodegem buitengewone werken van 
verbetering of wijziging uit te voeren 
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leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/210226/eindverantwoording Zuid-Soedan 
Betreft: subsidie - Eindverantwoording Zuid-Soedan 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0906-AGPP-DEP-01 
Betreft: Halle-Aanvraag ingediend door Etablissementen Franz Colruyt voor de afbraak van een 
gebouw, de bouw en uitbating van een waterzuiveringsinstallatie, infrastructuurwerken (leidingen, 
pompputten) , het aanleggen van een multifunctionele industriële buitenruimte en bijstelling van de 
lozingsnormen, Zinkstraat 1 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0016-BEP-DEP-01 
Betreft: Halle - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 27 maart 2020 voor een aanvraag 
tot lunchbar Bernadette, Wilgenveld zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0054-MLD-DEP-01 
Betreft: Linter-Melding ingediend voor de volledige overdracht van de rundveehouderij, Oplinterstraat 
88 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00021-1 
Betreft: aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00022-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00023-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-8 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 
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PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-BES-2021-AD-aanstellen docent vreemdelingenrecht en financiën 
Betreft: aanstellen docent vreemdelingenrecht, financiën en erediensten 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0772-BGP-DEP-01 
Betreft: Asse-beroep tegen de weigering van 07 september 2020, voor het bouwen van 16 woningen, 
Jan Tieboutstraat 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2021 019 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0482-BGPP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 020 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0489-BGP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_12 
Betreft: samenstelling van de jury voor de selectie van technisch assistent Proefcentrum Pamel 

RUIMTE 
ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: PRJ-2015006-Biezeweidebeek-toekenning subsidie 
Betreft: Strategische Project Zennevallei - deelproject 'Biezeweidebeek' - principiële toekenning 
subsidie 

Dossierkenmerk: PRJ-2015006-Ontwerp Lotbeek-bestek 
Betreft: Studieopdracht betreffende de herprofilering van de waterlopen Lotbeek en Oude Gracht met 
oeverinrichting en recreatieve infrastructuur in de Vallei van de Zennebeemden te Ruisbroek (Sint-
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Pieters-Leeuw): ▪ goedkeuring van de voorwaarden en de wijze van gunnen. ▪ goedkeuring lijst van de 
te raadplegen dienstsverleners. 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-BB-2012-0237-DEP-07 
Betreft: Zaventem - beroep tegen de vergunning met voorwaarden van 06 februari 2012 voor de 
regularisatie van omgevingswerken, Leuvensesteenweg 299 
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