
    

  

    

 
            

      

 
             

    

 
               

     

 
              

       

 
          

       

 
            
      

 
              

          

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 29 april 2021 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0915-BEP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 19 oktober 2020, verleend 
voor het plaatsen van een zendmast, Beukendreef 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0122-BEP-DEP-01 
Betreft: Lubbeek-beroep tegen de weigering van 07 december 2020 voor het plaatsen van 
zonnepanelen in de tuinzone, Kwadeschuurstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0119-BEP-DEP-01 
Betreft: Tienen-beroep tegen de weigering van 02 februari 2021 voor het plaatsen van isolatie en 
sierpleister op voorgevel en zijgevels, Sint-Gillisplein 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0790-BGP-DEP-02 
Betreft: Tienen-beroep van Tina Merckx namens Bert Briffoz tegen de weigering van 08 september 
2020, voor verkaveling in 4 loten, Groot Overlaar 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1000-BGP-DEP-01 
Betreft: Scherpenheuvel-Zichem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 november 
2020, verleend voor het verkavelen van gronden, Hollestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0144-BEP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-beroep tegen de weigering van 21 december 2020, verleend voor het 
bouwen van een halfopen eengezinswoning, L.A. Schockaertstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0769-BEP-DEP-02 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 29 mei 2019, verleend voor het 
verbouwen van een horecazaak en wijzigen van het aantal woongelegenheden, Vismarkt 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0977-BGP-DEP-01 
Betreft: Wemmel-beroep tegen de weigering van 12 november 2020, voor het wijzigen van de 
bebouwbare oppervlakte, Eykenveld 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0148-BEP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 11 januari 2021, verleend voor 
het vellen van bomen, Arthur Van Dycklaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1012-BGP-DEP-01 
Betreft: Diest-beroep tegen de weigering van 12 oktober 2020, voor het regulariseren van een 
zonevreemde vakantiewoning, Peerstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1010-BGP-DEP-01 
Betreft: Haacht-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 05 november 2020, verleend 
voor het regulariseren van een meergezinswoning, Stationsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0940-BGP-DEP-01 
Betreft: Opwijk-beroep tegen de weigering van 09 november 2020, voor het oprichten van een 
ééngezinswoning, Karenveldstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0996-BGP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 23 november 2020, verleend 
voor het uitbreiden van een eengezinswoning, Kouterlaan 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-RP-2021-00008-DEP-01 
Betreft: Boortmeerbeek - Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO) - Omgevingsanalyse & N26 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0946-BGP-DEP-01 
Betreft: Zemst-beroep tegen de weigering van 09 november 2020, voor het slopen van een woning en 
het verkavelen van een perceel in 3 loten voor open bebouwing, Kampenhoutsebaan 

deputatievergadering van 29 april 2021 



    

 
  

         

  
         

 
 

         

 
            

                
   

  
 

     

 
           

   
          

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/OVC/2021 048 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0573-BGPP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 079_cassatie 
Betreft: cassatieberoep bij de Raad van State kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-0966-BEP-DEP-01 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2020060_R_multimedia_FAC/gunning 
Betreft: Raamovereenkomst multimedia apparatuur voor het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 
Gunning. 

Dossierkenmerk: 2021011_O_bebording_trage_wegen_MOB/gunning 
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: - gunning. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AVL_2021_3 
Betreft: aanpassing personeelsbehoefteplan dienst ruimtelijke planning 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2021_21 
Betreft: voorstel voor de invulling van de wervingscampagne van april 2021 bis 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/BUR/Bestelling pc-materiaal PISO 
Betreft: Aankoop van desktops voor het PISO. - afname binnen raamcontract. 

deputatievergadering van 29 april 2021 



    

 
   

 
       

 
         

 
           

 
                 
                 

     

 
        

 
            

 
             

    
   

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/EVENTS-2021-00001-1 
Betreft: Nominatieve subsidie WK Wielrennen 2021 - samenwerkingsovereenkomst 

Dossierkenmerk: VT/NOM-2020-00001-3 
Betreft: Nominatieve subsidie 2020 vzw De Rand - Vereffening saldo 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/KJ/21/20296 
Betreft: Wijziging 'Provinciaal reglement projectsubsidies voor ontsluiting van onroerend erfgoed in 
Vlaams-Brabant' 

RUIMTE 
leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/NZP2021-Wijzigingbeslissing2020 
Betreft: Intrekking van de beslissing van de deputatie van 16 april 2020 om geen subsidie toe te 
kennen aan de vzw The Angkor Tree Project, Donkstraat 61 te 3150 Haacht, voor de verdere uitbouw 
van een opleidingscentrum voor leraren (Cambodja). 

Dossierkenmerk: LM/NZP-2021-00002-1 
Betreft: Verdere uitbouw van een opleidingscentrum voor leraren (Cambodja) 

Dossierkenmerk: LM/NOM-2020-00003-3 
Betreft: subsidie IGO - Vereffening van een terugvorderbaar voorschot voor het jaar 2021 

Dossierkenmerk: LM/NOM-2020-00004-3 
Betreft: subsidie Pro Natura - Vereffening van een terugvorderbaar voorschot voor het jaar 2021. 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00010 Interprovinciale samenwerking fietsdata 
Betreft: Interprovinciale samenwerking fietsdata 

deputatievergadering van 29 april 2021 



    

 
             

          
     

 
          

            
            

      

 
           

         

 
             
        

 
           
              

  

 
          

             
  

 
          

    

 
             

             

 
               

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0644-BGPP-DEP-03 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 juli 2020, verleend aan 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven voor het bouwen van een multifunctioneel 
gebouw en een parkeergarage, Diestsesteenweg 102 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0703-AGPP-DEP-02 
Betreft: Beersel-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Buurtwinkels Okay voor de uitbreiding van de personeelsparkingen, de 
plaatsing van bureelcontainers en nieuwe fietsenstalling en de uitbreiding van het bestaande 
distributiecentrum, Jozef Huysmanslaan 80, 90, 94, 100 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0891-AGPP-DEP-01 
Betreft: Beersel-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door AQUAFIN voor 
het hervergunnen en veranderen van de RWZI, Albert Denystraat zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0914-BGPP-DEP-01 
Betreft: Landen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 10 november 2020, voor het 
uitbaten van een kleinschalige hondenkwekerij, J. Van Boendaelelaan 3 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0921-AGPP-DEP-01 
Betreft: Zaventem-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Toyota Motor 
Europe voor het veranderen van het technisch centrum en het bijstellen van de lozingsvoorwaarden, 
Hoge Wei 33 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0965-AGPP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door AGC 
Processing Belgium voor de actualisatie van de vergunningstoestand en de bijstelling van de 
voorwaarden, Bergensesteenweg 470 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0978-AGP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend voor het verbouwen van 
een open eengezinswoning, Parklaan 55 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0994-BGP-DEP-01 
Betreft: Meise-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 16 november 2020, verleend voor 
het oprichten van een eengezinswoning met wegenis na sloop van de bestaande stalling, Slozenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0995-BGPP-DEP-01 
Betreft: Galmaarden-beroep tegen de weigering van 28 oktober 2020, voor het wijzigen van de functie 
deputatievergadering van 29 april 2021 



    

       

 
          

             
  

 
             

   

 
          

              
     

  
        

 
          

             
  

 
           

 
             

  

 
            

van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf naar tuinaanlegbedrijf, Vollezelestraat 38 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0998-AGPP-DEP-01 
Betreft: Rotselaar-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Ready Beton nv voor de hervergunning en verandering van de 
betoncentrale, Wingepark 6 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-1002-BIJ-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-Verzoek tot bijstelling ingediend door DATS 24 voor het bijstellen van de 
bijzondere vergunningsvoorwaarde, Vilvoordsesteenweg 301 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0095-AEP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen voor het wijzigen van de 
buitenaanleg en de binnenindeling van de showroom, het vereenvoudigen van de voorgevel en het 
verwijderen van de lichtstraat, Betekomsesteenweg 116 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-ORG-20210422-samenstelling_POVC_externe deskundigen 
Betreft: Samenstelling Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) - aanstelling externe 
deskundigen 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0780-AGPP-DEP-02 
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 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/SVK/RRL-2021-4-1 
Betreft: Toekenning en vereffening eerste schijf van een renteloze renovatielening Sociaal 
Verhuurkantoor 

Dossierkenmerk: MNS/WON/VLAB/2021/revisor_gunning 
Betreft: Vlabinvest autonoom provinciebedrijf (apb): benoeming revisor voor de boekjaren 2021 tot en 
met 2024: gunning 

Dossierkenmerk: WON/SVK/RRL-2021-00001-2 
Betreft: Verantwoording en vereffening saldo van een renteloze lening aan een sociaal verhuurkantoor 

deputatievergadering van 29 april 2021 



    

 
            

     

 
    

        
    

            
      

  
 

           
     

 
           

 

 
    

 
        

STAFDIENSTEN 
communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM/NOM-2020-00001-2 
Betreft: Uitbetaling van de nominatieve subsidie aan de vereniging van gewezen provincieraadsleden 
van Vlaams-Brabant voor de werking 2020. 

Dossierkenmerk: COM/Protocol/MedaillesD210429 
Betreft: Medailles eeuwelingen en jubilarissen 

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Dossierkenmerk: IDPB/2104/WD/Delegatie handtekening AK2 KLO 
Betreft: Delegatie handtekenbevoegdheid exploitant voor de aanvraag van de aanpassing van de 
omgevingsvergunning klasse 2 voor het provinciedomein Kessel-Lo 

FINANCIEN 
provinciebelastingen en ontvangsten 
Dossierkenmerk: Fin/bel/21/030 
Betreft: de ingekohierde aanslag in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 

Dossierkenmerk: Fin/bel/21/031 
Betreft: de ingekohierde aanslagen in de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven 
aanslagjaren 2020 

Dossierkenmerk: Fin/bel/21/032 
Betreft: ambtshalve ontheffing: terugbetaling 

Dossierkenmerk: Fin/ontv/21/029 
Betreft: de lijst met schuldvorderingen, ontvangstfacturen en creditnota’s: 2021.04.29 

deputatievergadering van 29 april 2021 
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ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2021046_D_vrijgave_borgtocht_vervangen_nood-buitendeuren_FAC 
Betreft: vrijgave van de borgtocht voor het vervangen van de nood en buitendeuren van het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant. 

Dossierkenmerk: 2021047_D_vrijgave_borgtocht_tractor_Claas_PAMEL 
Betreft: vrijgave van de helft van de borgtocht voor het leveren van een tractor Claas Arion 410 voor 
het proefcentrum Pamel. 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_BA_2020_15 
Betreft: Overzicht indiensttredingen 1ste kwartaal 2021 

Dossierkenmerk: P&O_BA_2021.04 
Betreft: cumulaanvraag 

Dossierkenmerk: P&O_CV2021_28 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit van een personeelslid van het Provinciedomein "Halve 
Maan" te Diest 

Dossierkenmerk: P&O_IGM2021_06 
Betreft: Tegemoetkoming medische kosten 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_12 
Betreft: latere indiensttredingsdatum van een medewerker bij de dienst mobiliteit 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_15 
Betreft: overzicht personeelsleden in disponibiliteit wegens ziekte - kwartaal 1 van 2021 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_16 
Betreft: overzicht personeelsleden in zwangerschaps- en bevallingsrust in kwartaal 1 van 2021 

deputatievergadering van 29 april 2021 
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Dossierkenmerk: P&O_SV2021_05 
Betreft: Vermoedelijke genezingsdatum na arbeidsongeval 

Dossierkenmerk: P&O_WS_2021_01 
Betreft: aanstelling jobstudenten (n.a.v. afzeggingen) 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/WEB/Aankoop Matomo 2021 
Betreft: Aankoop van het matomo software pakket ter vervanging van het huidige Google Analytics 
pakket - afname binnen raamovereenkomst 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP/betalingsverkeer reservatietool provinciedomeinen-20414 
Betreft: Betalingsverkeer reservatietool provinciedomeinen 

RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/02/21.0242 WAT De Mène 2020, afrekening 2 
Betreft: Watering De Mène 2020, afrekening 2 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/03/21.0194 WAT De Motbeek 2020, afrekening 
Betreft: Watering De Motbeek 2020, afrekening 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/15/21.0252 WAT Het Velpedal 2020, afrekening 
Betreft: Watering Het Velpedal 2020, afrekening 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/WPM-2021-00003-1 
Betreft: Subsidieaanvraag waterpreventie 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2021-00004 FSW Leuven-Tienen Aquafin 
Betreft: Studieopdracht in het kader van de aanleg van fietssnelweg F24 Leuven-Tienen voor 
deputatievergadering van 29 april 2021 



    

       

 
             

             
         

 
            

        

 
               

        

 
          

 
          

 
          

 
          

 
   

aanpassingswerken aan de persleiding door Aquafin - goedkeuring. 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0976-BGPP-DEP-02 
Betreft: Pepingen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 november 2020, voor het 
oprichten van een nieuw landbouwbedrijf – woning met stal/loods, mestopslag, opslag groenvoeder en 
de aanleg van een open infiltratie voorziening, Hondzochtstraat 45 A 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0986-AGPP-DEP-01 
Betreft: Huldenberg-Aanvraag ingediend door Wim en Monique Depotter - Lemmens voor de 
verandering van de rundveehouderij, Hoevestraat 11 / administratieve lus 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2021-0222-BEP-DEP-01 
Betreft: Lennik - beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 8 februari 2021 voor het 
verbouwen van een woning, Frans Van der Steenstraat 55 

MENS 
wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00044-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00045-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00046-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2021-00047-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-24 
Betreft: Toekenning van renovatieleningen 

deputatievergadering van 29 april 2021 



    

 
  

 
 

            
            

             

 
              

     

 
  

       

  
         

 
          

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2021-25 
Betreft: Overname provincielening 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2021032_O_led-schermen_UIT_PISO 
Betreft: overheidsopdracht voor de levering van mobiele led-schermen voor buitengebruik voor de 
uitleendienst ven het provinciebestuur van Vlaams-Brabant: - goedkeuring van de voorwaarden en 
wijze van gunnen; - goedkeuring van de lijst van de aan te schrijven firma's. 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0932-BGP-DEP-01 
Betreft: Zemst-beroep tegen de weigering van 03 november 2020, voor het realiseren van een 
woonproject bestaande uit 19 appartementen, Damstraat 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 029_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0402-BGP-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2021 034 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
1115-BGP-DEP-02 

ONDERSTEUNING 
informatiebeleid 
Dossierkenmerk: OST/IFB/Overeenkomst_DAV_Edepot 
Betreft: Digitaal Archief Vlaanderen - Toetredings- en verwerkersovereenkomst DAV - E-depot 

deputatievergadering van 29 april 2021 



    

  
 

        

 
           

   

 
               

 
              

 

 

    
        

 
     

 
      

  
 

           

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&0_IB2021_18 
Betreft: jobstudenten 2021: herlanceren van bepaalde vacatures + reddersproblematiek 

Dossierkenmerk: P&O_IB2021_17 
Betreft: Invulling van een voltijds vervangingscontract van technisch assistent seizoenmedewerker in 
het provinciedomein te Huizingen 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_13 
Betreft: ontslag op eigen verzoek en voorstel voor de invulling van de functie van bestuurssecretaris 
planoloog 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_17 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van technisch assistent domeinwachter in het 
provinciedomein Huizingen 

VRIJE TIJD 
recreatie 
Dossierkenmerk: 2021/REC/AVP-SS/concessie-vergoedingen vanaf mei 2021-20397 
Betreft: Aanpassing concessie-vergoedingen mbt mogelijkheden take-away en opening terrassen 

Dossierkenmerk: HUI-openingsdagen-bad-20358 
Betreft: Provinciedomein Huizingen – Openingsdagen openluchtzwembad 

KENNISECONOMIE 
economie 
Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.2/2021/002 
Betreft: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst detailhandelscoach Londerzeel/ Asse/ Herne-
Pepingen 

ONDERSTEUNING 
personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_KVDP2021_14 
Betreft: wijziging van de vervangingsovereenkomsten van een personeelslid in het provinciedomein 

deputatievergadering van 29 april 2021 



    

 
            

      

Huizingen 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0947-AGP-DEP-02 
Betreft: Leuven-Aanvraag ingediend door REGIONAAL ZIEKENHUIS H. HART voor het bouwen van 
een tijdelijk en modulair gebouw, Naamsestraat 105 

deputatievergadering van 29 april 2021 


