
    

  

    

 
              

    

 
              

    

 
             

        

 
               

 

 
             

       

 
               

  

 
               

         

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 1 april 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0909-BGP-DEP-01 
Betreft: Galmaarden-beroep tegen de weigering van 14 oktober 2020, voor een aanvraag tot het 
bijstellen van een verkaveling, Tasseniersstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0926-BGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de weigering van 09 november 2020, voor het bouwen van een 
meergezinswoning met 11 wooneenheden, Groenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0039-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 11 december 2020, voor het heraanleggen van 
verhardingen in de voortuin en kappen van bomen, Kortrijksestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0539-BEP-DEP-02 
Betreft: Herent-beroep tegen de weigering van 20 mei 2019, verleend voor het bouwen van een 
eengezinswoning, Langeveldstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0047-BEP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de weigering van 21 december 2020, voor een functiewijziging van 
een commercieel pand met woning tot meergezinswoning, Mechelsesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0902-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de weigering van 16 oktober 2020, voor het bouwen van een Poolhouse 
en Zwembad, Waversebaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0745-BGP-DEP-02 
Betreft: Overijse-beroep tegen de weigering van 01 september 2020, voor de afbraak van een woning 
en het bouwen van 2 vrijstaande meergezinswoningen, J. Bt. Dekeyserstraat 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0131-BEP-DEP-01 
Betreft: Bekkevoort-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 december 2020, verleend 
voor het bouwen van een hobbystal voor weidedieren (paarden), Meenselstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0924-BGP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 oktober 2020, verleend 
voor de afbraak van een woning, het bouwen van 14 woningen en 13 appartementen met 
ondergrondse parking, Stationsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0045-BEP-DEP-01 
Betreft: Dilbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 14 december 2020, verleend 
voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, Keperenbergstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0913-BGP-DEP-01 
Betreft: Halle-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 26 oktober 2020, verleend voor het 
slopen van een bestaande bebouwing en bouwen van een meergezinswoning, Auguste 
Demaeghtlaan 

ruimtelijke planning  
Dossierkenmerk: RMT-RP-PRJ-2015002-Rechtsherstel Afbakening KSG Tienen-vv 
Betreft: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen -
Eerste herziening' - voorlopige vaststelling 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/verkoop aandelen VMSW 
Betreft: Verkoop aandelen in de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen aan het Vlaamse Gewest 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0882-AGP-DEP-01 
Betreft: Wezembeek-Oppem-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het 
verbouwen van een eengezinswoning, Renbaanlaan 56 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0012-BEP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 02 december 2020, verleend 
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voor een wijziging van een bestaande vergunning, Engerstraat 

STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 011_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0318-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/V/BEER/2020016/20210317 
Betreft: overdracht bedding Lotbeek, Beersel met Solbus NV 

Dossierkenmerk: JUR/V/MOBI/2017025/20210315 
Betreft: goedkeuren ontwerpakte aankoop perceel te Bierbeek 3de afdeling sectie B 98 2HP0000 voor 
fietssnelweg F24 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 035 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0560-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 036 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0647-BEP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 038 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2018-
1380-BGP-DEP-02 

ONDERSTEUNING 
directeur -  ondersteuning 
Dossierkenmerk: OST-BBC-KS-Beleidsevaluatie 2020 
Betreft: Beleidsevaluatie 2020 
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facilitair beheer  
Dossierkenmerk: 2020003_R_waterkoelers_FAC/perceel 1_Waterlogic 
Betreft: Raamovereenkomst voor het huren en onderhouden van waterkoelers voor alle instellingen 
van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Perceel 1: waterkoelers op leidingwater - facturen 
Waterlogic. 

Dossierkenmerk: 2021002_R_autowrakken_PIVO/gunning 
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van autowrakken voor de opleiding “ontzetting van 
geknelde personen” voor het PIVO-opleidingscentrum van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Gunning. 

personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&O_AVG_2021_01 
Betreft: Pensioenaanvraag van een personeelslid in het provinciedomein te Huizingen, aanpassing 
personeelsbehoeftenplan voorstel voor de invulling van de functie. 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_19 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid bij de dienst Europa en invulling van de 
vrijgekomen functie 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_12 
Betreft: aanstelling jobstudenten 2021 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2021_13 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris projectcoördinator via interne 
personeelsmobiliteit (vergelijkende selectie) 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2021_07 
Betreft: invulling van een functie van bestuurssecretaris projectleider (dienst Europa) 

Dossierkenmerk: P&O_MCr_2021_5 
Betreft: definitief vroegtijdig rustpensioen van een personeelslid omwille van medische redenen en 
invulling van de vrijgekomen functie 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_14 
Betreft: samenstelling van de jury voor de selectie van bestuurssecretaris bekkeningenieur (dienst 
waterlopen) 
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VRIJE TIJD  
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00007-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Lambertus Heverlee: herstel glas-in-loodraam (roosvenster) 
en vernieuwen aangetast deel doksaalvloer 

Dossierkenmerk: ERF/BOE-2021-00010-1 
Betreft: Toekenning subsidie - Kerk Sint-Vincentius-Buizingen: herstellen en toegankelijk maken 
kerktoren 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/KEBM-2021-00005-1 
Betreft: subsidies: de aanleg van een houthakseldam aan de Roostbaan te Grimbergen 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/36/21.0220 BELEID 
Betreft: Beroep van de deputatie tegen de vergunning afgeleverd door de stad Leuven met als 
omgevingsnummer OMV_2020168016 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/210325/verlenging uitvoeringstermijn project DBP 2019 (NP Studie) 
Betreft: Vraag tot verlenging van de projectperiode van het duurzaam biodiversiteitsproject 
Veteraanbomen (DBP 2019) van Natuurpunt Studie, omwille van de uitzonderlijke 
preventiemaatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. 

Dossierkenmerk: LM/DKP/20210312/Verlenging uitvoeringstermijn DKP 2019-2021 
Betreft: Vraag tot verlenging van de projectperiode van een duurzaam klimaatproject omwille van de 
uitzonderlijke preventiemaatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. 

Dossierkenmerk: LM/NOS/G-2021-00001-1 
Betreft: subsidie - natuur op school voorjaar 2021 

Dossierkenmerk: LM/WNOM/W-00006-6 
Betreft: Vereffening saldo voor provinciale subsidies 'Stafmedewerker Regionale Landschappen 
2020'. Toekenning en vereffening voorschot voor provinciale subsidies 'Stafmedewerker Regionale 
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Landschappen 2021' 

Dossierkenmerk: MNS/KANONT/NOM-2019-BAOBAB ENERGIE BENIN-2 
Betreft: subsidie - verantwoording over de uitvoering van het project 'Baobab Energie' in Benin 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00007-Samenwerkingsovereenkomst BHG fsw.be 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ivm instap 
fietssnelwegen.be 

gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-KLO-BA-20-02-GOEDKEURING-DEP-01 
Betreft: Ontwerp en plaatsen speeltuigen grote speeltuin in provinciedomein Kessel-Lo 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-PPK-SP-20-01-GUNNING-DEP-01 
Betreft: Uitbreiding branddetectie installatie Proefcentrum Pamel 

Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-AR-19-02-GOEDKEURING-DEP-02 
Betreft: Het bouwen van een uitkijktoren in de grote Getevallei 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2018-0231-AGPP-DEP-03 
Betreft: Boortmeerbeek-Aanvraag voor de bedrijfsverplaatsing van een vleesveebedrijf, 
Langedonckstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0821-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Tiense Suikerraffinaderij voor het bouwen van een extractie toren, een 
mixer en de regularisatie van twee elektrische lokalen en het veranderen van de suikerraffinaderij, 
Aandorenstraat 1 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0866-AGPP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Indaver voor 
het veranderen van het afvalverwerkingsbedrijf en de bijstelling van de voorwaarden, Westvaartdijk 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0888-BEP-DEP-02 
Betreft: Wezembeek-Oppem-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 15 september 2020, voor 
het bouwen van een eengezinswoning, Driepatrijzenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0904-BGP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de weigering van 04 november 2020, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning, Waterpoelstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0927-BGP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de weigering van 29 oktober 2020, voor het verbouwen van een 
woning naar appartementsgebouw, Steenweg op Brussel 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0928-AGPP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Fabricom 
voor het hervergunnen en veranderen van de inrichting voor het vervaardigen van inductief gebogen 
bochten en delen van leidingen, Industrieweg 16 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0975-AEP-DEP-01 
Betreft: Asse-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Willemen Infra voor 
een bronbemaling horende bij een fietstunnel, Langestraat zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0064-BEP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de stilzwijgende weigering van 19 maart 2021, voor het vellen van 
bomen, Leemkuilenstraat 

MENS 
PIVO 
Dossierkenmerk: MNS_PIVO_2021_JDB_05 
Betreft: Huurovereenkomst loods 99 – JC Decaux nv (naamloze vennootschap) 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/OR/ML/WIJNPERS/HIGH FIVE 2021 
Betreft: DE WIJNPERS : samenwerkingsovereenkomst met een vzw voor verhuur van de 
infrastructuur 
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Europa 
Dossierkenmerk: EUR2021_05_Beoordeling projectaanvragen-stap 1-Slimme Regio 2021 
Betreft: Beoordeling van de projectaanvragen-stap 1- voor het toekenningsjaar 2021 betreffende het 
provinciaal reglement Slimme Regio 

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/Protocol/Medailles/D210401 
Betreft: Medailles aan jubilarissen en eeuwelingen 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten   
Dossierkenmerk: Fin/bel/21/024 
Betreft: de ambtshalve ontheffingen voor de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de 
vergunningsplichtige bedrijven aanslagjaar 2020 

Dossierkenmerk: Fin/bel/21/025 
Betreft: de ambtshalve ontheffingen voor de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de 
aanplakborden aanslagjaar 2020 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/023 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.04.01 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer  
Dossierkenmerk: 2021038_D_vrijgave_borgtocht_brandstoffen 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor alle instellingen 
van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. 

personeel en organisatie   
Dossierkenmerk: P&O_CV2021_20 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van de dienst recreatie, 
Provinciedomein Kessel-Lo 
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Dossierkenmerk: P&O_IGM2021_05 
Betreft: Tegemoetkoming medische kosten 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/DIV/Topdesk/onderhoud2021 
Betreft: Verlenging van de abonnementskost en het onderhoud op Topdesk + 2 dagen ondersteuning -
afname binnen raamcontract 

VRIJE TIJD  
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/HMD/AM/EWW 
Betreft: Aanrekening eigen waterwinning 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/M/50/2021-0293-WAT 4477 MACHT 
Betreft: omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN om aan de onbevaarbare waterloop van 
tweede categorie Leibeek nr. B3038 inrichtingswerken uit te voeren 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/210322/RHEDCOOP_doorstorting_declaratie12 
Betreft: doorstorten van het Rhedcoop budget: declaratie 12 naar de andere projectpartners 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0150-MLD-DEP-01 
Betreft: Hoeilaart-Melding ingediend door PROXIMUS voor de volledige stopzetting van de 
telefooncentrale, Marcel Félicéstraat 19 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0152-MLD-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek-Melding ingediend door Viabuild Beton en Asfalt voor de intrekking van de 
stopzetting van de ingedeelde activiteiten van de betoncentrale met breekwerf, Leuvensesteenweg 
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MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00034-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00035-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00036-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00037-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-18 
Betreft: Toekenning renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-19 
Betreft: Weigering renovatielening 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-20 
Betreft: Weigering van de renovatielening 

PIVO 
Dossierkenmerk: MENS/PIVO/DGH/2021/D1/aanstelling nieuwe docenten DGH 
Betreft: aanstelling nieuwe docenten Dringende Geneeskundige Hulpverlening 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/CAAL/WP/HUUR CONTAINERS WP VERLENGING 
Betreft: Huur klascontainers WP verlenging contract Wasco Units NV 
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Europa 
Dossierkenmerk: EUR2021_06_Eerstelijnscontrole_H40E 
Betreft: Aanvullende diensten - opdracht voor verplichte eerstelijnscontrole Housing for Zero Energy’ 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0724-AGPP-DEP-01 
Betreft: Gooik-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend voor het slopen, bouwen en verbouwen van stallen en loodsen, het aanleggen 
van bezinkput, mestsilo en verhardingen en het hernieuwen en veranderen van de vergunning voor 
het uitbaten van het rundveebedrijf, Langestraat 75 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0912-BGP-DEP-01 
Betreft: Overijse-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 13 oktober 2020, verleend voor 
het bouwen van een woning, Vuurgatstraat 

STAFDIENSTEN 
juridische  dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 130_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2016-
0079-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 022_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0678-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 037 & 040 
Betreft: verzoekschriften bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0563-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 041 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0025-BGP-DEP-02 
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VRIJE TIJD  
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP/start provinciedomeinen 2021-20256 
Betreft: Start provinciedomeinen 2021 

RUIMTE 
gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-VBP-SP-20-02-Goedkeuring-DEP-01 
Betreft: Overzicht financiering energie-projecten patrimonium provincie Vlaams-Brabant in het kader 
van aanpassing meerjarenplanning 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0793-BGP-DEP-02 
Betreft: Lubbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 21 september 2020 voor het 
plaatsen van een bijgebouw met een maximale oppervlakte van 40m² en een maximale hoogte van 
3.5 m, Meenselstraat 13 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0938-BEP-DEP-02 
Betreft: Rotselaar-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 november 2020 voor het 
bouwen van een eengezinswoning met carport en kelder en bouwen van een tuinberging, Zwaluwlaan 
31 
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