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* ULIIIIMS
BRABANT 

1. Beleidsevaluatie 

De verklaring van de materiële verschillen is verwerkt in de beleidsevaluatie zelf. Bij de evaluatie van de prioritaire actieplannen 
is de verklaring van de materiële verschillen, waar van toepassing, terug te vinden. 

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende 
ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening 2021 zijn terug te vinden op de deelsite voor de raadsleden. 
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Beleidsevaluatie 

Rapport Beleidsevaluatie 

Periode 2021 - 2021 

Bestuur Provincie Vlaams-Brabant 

NIS Code 20001 

Adres Provincieplein 1, 3010 Leuven 
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Beleidsevaluatie 

Beleidsdoelstelling: Iedereen op de fiets om zo een klimaatneutrale provincie te realiseren en in te zetten op duurzaam ruimtegebruik. 

Evaluatie: Het provinciaal klimaatbeleidsplan (2016) vormt de leidraad voor de provincie om samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, 
middenveld en burgers te evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040. Het is de ambitie van de 
provincie om tegen 2040 een reductie van minstens 80% van de broeikasgassen te realiseren. De prioriteiten situeren zich op vlak van 
ruimtelijke ordening, mobiliteit, hernieuwbare energie en wonen en bouwen. De provincie zet maximaal in op kernversterking, slim 
verdichten en ruimtelijke ontwikkelingen rond mobiliteitsassen en knooppunten. De nulmeting uit 2011 toont aan dat de sector 'transport' 
de grootste bijdrage aan de broeikasgasemissies levert, namelijk 43,9%. Het versnellen van de modal shift van personenwagens naar fiets 
en openbaar vervoer is voor de provincie een absolute prioriteit. De provincie zet in op het zelf realiseren van fietssnelwegen, het begeleiden 
en financieel ondersteunen van gemeenten en andere partners en het leesbaar maken van de bestaande fietssnelwegen. De pandemie 
zorgde voor een vertraging in de eigen investeringsuitgaven en die van onze partners. Toch werden het afgelopen jaar zo'n 30 km aan 
fietssnelwegen aangelegd en/of uitgerust. Onze 15 vaste telpunten stelden een stijging in het fietsverkeer vast van 25% tov 2019 (het 
laatste "normale" fietsjaar). De website fietssnelwegen.be werd vernieuwd. 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 243.808€ 3.000.239€ 289.000€ 3.080.541€ 

Investeringen 9.713.293€ 0€ 18.859.097€ 0€ 

Financiering 0€ 0€ 0€ 0€ 

Totaal 9.957.l0lC 3.000.239C 19.148.097€: 3.080.541€: 

Prioritair( e) actieplan(nen) 

Actieplan: 

Indicator: 

Realisatietermijn: 

Toelichting: 

Plannen, ontwerpen, realiseren, vermarkten van kwalitatieve fietsroutes en fietsinfrastructuur in Vlaams-Brabant, met focus op fietssnelwegen en 
strategisch belangrijke routes. Het doel is 100 km bijkomende fietssnelwegen en aanliggende functionele routes te realiseren. 

Aantal gerealiseerde kilometers kwalitatieve fietsinfrastructuur d.m.v. subsidies, intensief trekkerschap van een project of door eigen aanleg. 
Streefwaarde = 100 km tegen einde legislatuur 

2020 - 2025 

Mobiliteit 

Realisaties fietssnelwegen: 5 km op fietssnelwegen (4,5 km - delen F20, F3, F24) en aansluitende routes (500m) gerealiseerd met (mede)financiering van provincie alsook 25 
km bewegwijzering langs F209. In 2021 zijn er geen projecten van de Werkvennootschap die klaar waren. Voor 2020 en 2021 samen zijn bijgevolg 31 km fietssnelwegen en 
aansluitende routes gerealiseerd en nog 45 km alleen bewegwijzerd. 

Eigen studies in 2021: 

• FR0: Afgerond. Werkvennootschap neemt over. 
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Beleidsevaluatie 
• F208: Afgerond. Studie passend in SP Zuidelijke Zennevallei. Tracé vastgelegd. 

• F24: Leuven-Bierbeek-Boutersem: aannemer aangesteld, voorbereiding werken bezig, grondinnames lopende. 

• F24: Boutersem-Kumtich: studie opgestart. De provincie wordt bouwheer. 

• F25: Rooilijnenplan Wilsele en Holsbeek goedgekeurd. AVT bezig met grondinnames Wilsele en Holsbeek. Tracé in Wezemaal aangepast. 

• F2: SMBodegem-Ternat: studie opgestart. De provincie wordt bouwheer. Tracébepaling en voorontwerp. 

• F27 Onderzoek varianten in Londerzeel. Tracé bepaald. 

• F209 Leesbaarheidsplan af en uitgevoerd. 

• F8: Studie kruispunten. 

• F104 en F106: Projectnota. 

• F9 en F29: Studiewerk wenslijn lopend binnen SP Regionet. 

• Vollegaasroute: Studiewerk wenslijn uitgewerkt binnen SP Pajottenland. 

Een reeks wijzigingen aan het BFF (Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk) en BRF (Bovenlokaal Recreatief Fietsnetwerk) zijn goedgekeurd. De dienst mobiliteit gaf advies 
bij meer dan 30 ontwerpdossiers. Dit resulteerde in 11 subsidies voor eerste schijf en 8 voor saldobetaling. Er werd 5,6 km gerealiseerd. Alle subsidiereglementen voor 
fietsroutes werden eind 2021 aangepast. 

De dienst organiseerde infomarkten, persmomenten, openingen, brochures, ... voor de FR0, F20, S-bocht op F3, F25, ... We gaven antwoord op vragen via fietsmailbox, twitter, 
facebook of fietssnelwegen.be. Ook verstuurden we 10 E-nieuwsbrieven naar 840 lezers. 

Vlaams-Brabant bleef trekker voor het interprovinciale project leesbaarheid. De interprovinciale samenwerking werd met 2 jaar verlengd voor 2022-2023. Focus lag dit jaar op 
de vernieuwde website www.fietssnelwegen.be met veel meer info dan de vorige versie, met integratie van info uit het BHGewest en met routeplanner. Deze werd gelanceerd 
in oktober 2021. 

Er is heel wat minder investeringsbudget uitgegeven dan voorzien. De investeringen zijn zeker niet geschrapt maar worden met vertraging gerealiseerd. In totaal ruim 9 
miljoen euro minder uitgegeven dan gepland: 

De fietsbrug R0 zal pas in 2022 afgewerkt geraken door o.a. failliete aannemer. 3,5 miljoen euro is doorgeschoven. 

De werf op de F24 zal pas in 2022 starten. De grondinnames waren eind 2021 nog niet afgerond. Bijgevolg zijn er bijna geen uitgaven voor de grondaankopen voor de F24 en 
ook niet voor de aannemer. 1,3 miljoen euro voor de aannemer en 500.000 euro voor grondinnames schuiven door. 

Voor een aantal grote subsidiedossiers laat de eindafrekening op zich wachten of verlopen de grondinnames trager (vb. de laatste knik op de F3 in Kortenberg). In totaal voor 
4 miljoen euro. 

Bij het studiewerk is er eveneens vertraging. De beslissingsprocessen zijn complexer dan ingeschat of ze lopen trager. 400.000 euro vastgelegde middelen schuift door naar 
2022. 
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Beleidsevaluatie 
Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 197.917€ 2.973.497€ 239.000€ 3.056.000€ 

Investeringen 9.713.293€ 0€ 18.859.097€ 0€ 

Financiering 0€ 0€ 0€ 0€ 

Totaal 9.911.209C 2.973.497C 19.098.097C 3.056.000C 

Niet-prioritair{e) actieplan{nen) 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 45.891€ 26.742€ 50.000€ 24.541€ 

Investeringen 0€ 0€ 0€ 0€ 

Financiering 0€ 0€ 0€ 0€ 

Totaal 45.891C 26.742C 50.000C 24.541C 
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Beleidsevaluatie 
Beleidsdoelstelling: Een passend antwoord bieden op de specifieke ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen in onze provincie via het provinciaal omgevingsbeleid. 

Evaluatie: Om een passend antwoord te bieden op de specifieke ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen in onze provincie zetten we onder de 
noemer provinciaal omgevingsbeleid drie beleidskaders in: het provinciaal klimaatbeleidsplan (goedgekeurd in 2016, in uitvoering dmv het 
klimaatactieprogramma 2020-2025), het provinciaal beleidsplan ruimte (tweede voorontwerp goedgekeurd in 2021, in uitvoering dmv het 
actieprogramma ruimte 2020-2025) en het waterbeleidsplan "provincie als voortrekker voor waterbeleid" (goedgekeurd in 2021, in 
uitvoering dmv het wateractieprogramma 2022-2025). Deze drie beleidskaders zijn organisatiebreed richting gevend. De uitwerking is 
gestoeld op samenwerking tussen alle betrokken provinciale diensten. De uitvoering van de actieprogramma's zit op schema. Via de 
verschillende gebiedsgerichte projecten wordt niet alleen de beleidsvisie in concrete realisaties omgezet maar neemt de provincie ook de 
regisseursrol op het terrein op. Naast de lopende gebiedsgerichte projecten diende de provincie in 2021 bij Vlaanderen 2 
kandidatuurdossiers in voor de oproep Landschapsparken en 1 voor de oproep Nationaal Park. Het vergunningenbeleid valt ook onder deze 
beleidsdoelstelling en vertaalt de beleidskaders naar concrete vergunningsdossiers. 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 201.887€ 420.556€ 213.784€ 434.325€ 

Investeringen 111.822€ 0€ 126.730€ 0€ 

Financiering 0€ 0€ 0€ 0€ 

Totaal 313.709C 420.556C 340.514C 434.325C 

Prioritair(e) actieplan(nen) 

Actieplan: 

Indicator: 

Realisatietermijn: 

Toelichting: 

Leefmilieu 

Ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van een geïntegreerd beleid inzake klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid via het klimaatactieprogramma 2020-
2025. 

De jaarlijkse opvolging en stand van zaken (voortgangsrapportage) van de uitvoering van het provinciaal klimaatactieprogramma 2020 - 2025. 

2020 - 2025 

Het klimaatthema is een per definitie transversaal onderwerp waaraan dienst- en directie-overschrijdend samengewerkt wordt. Door dit transversaal karakter is dit 
klimaatactieprogramma geënt op de meerjarenplanning van heel wat andere actieplannen. De opvolging van de uitvoering van het klimaatactieprogramma wordt verzekerd 
via de provinciale klimaatstuurgroep. In deze stuurgroep, onder voorzitterschap van de directeur ruimte, zijn alle relevante provinciale diensten vertegenwoordigd. De werking 
van de stuurgroep focust voornamelijk op de uitvoering van het interne klimaattraject. De daarvoor op te volgen acties die de klimaatstuurgroep selecteerde, zijn: 

• de ontwikkeling van het kader voor en de implementatie van duurzame aankopen, 

• duurzame verplaatsingen en 

• de uitbouw van een klimaattoets (voor subsidies en duurzame aankopen). 

In 2021 volgde de klimaatstuurgroep de ontwikkeling rond de interne duurzame aankopen op. Daarnaast werd in 2021 gestart met de opmaak van een visienota en actieplan 
rond duurzame dienstverplaatsingen. Bovendien werden de eerste stappen gezet om op een meer structurele manier duurzaamheids- en/of klimaataspecten in de provinciale 
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Exploitatie 

Investeringen 

Financiering 

Totaal 

Actieplan: 

Indicator: 

Realisatietermijn: 

Toelichting: 

Beleidsevaluatie 
subsidiereglementen op te nemen. 

De globale uitvoering van het klimaatactieprogramma door alle betrokken provinciale diensten werd ook in 2021 opgevolgd via de jaarlijkse monitoring. Daarbij wordt tot op 
subactieniveau een kwantitatieve of kwalitatieve evaluatie gemaakt en worden de opgenomen indicatoren opgevolgd. Algemeen kan gesteld worden dat het leeuwendeel van 
de acties van het klimaatactieprogramma in uitvoering is. 

Ook de evolutie van de totale provinciale CO2-emissies wordt gevolgd. Hieruit blijkt dat de CO2-uitstoot in 2019 (recentste cijfers) met 6,5% gedaald is t.o.v. 2011 
(referentiejaar). Hoewel sinds 2015 een duidelijke jaarlijkse daling van de CO2-emissies merkbaar is, is het echter duidelijk dat deze daling onvoldoende is om de doelstelling 
van -20% CO2-emissiereductie tegen 2020 te behalen (cijfers nog niet beschikbaar). 

Om de doelstellingen van het klimaatactieprogramma op een meer afdwingbare manier te realiseren werd het klimaatproject 'De klimaatverordening' in 2021 verder 
opgevolgd. Dit project wil hiertoe via een regelgevend kader (bv. stedenbouwkundige verordeningen, reglementen, ... ) de nodige instrumenten ter beschikking stellen. 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

0€ 1.148€ 0€ 1.054€ 

0€ 0€ 0€ 0€ 

0€ 0€ 0€ 0€ 

oc 1.148C oc 1.054C 

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. 

Definitieve vaststelling Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. 
Streefdatum: 2021 

2020 - 2025 

Ruimtelijke planning 

De streefdatum om een definitief vastgesteld Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant te hebben tegen eind 2021 werd niet gehaald, zoals vorig jaar reeds werd 
aangekondigd omwille van de opgelopen vertraging in het proces. In 2021 werden wel opnieuw heel wat stappen gezet in de te doorlopen procedure: 

• Op 18 november 2020 keurde de deputatie een voorontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goed. 

• Over dit voorontwerp werd in de eerste helft van 2021 een plenaire adviesronde georganiseerd met de gemeentebesturen en het Vlaamse Departement Omgeving. 
De adviestermijn liep tot 1 mei 2021. 

• Er werden in dat verband begin 2021 8 infomomenten voor de gemeentebesturen georganiseerd. 

• Daarnaast werd net voor de zomer van 2021 een tweede ronde van overlegmomenten met de gemeenten georganiseerd over het voorstel van kernenselectie, 
waarop de gemeenten hun informele feedback konden geven. 

• Al deze adviezen/suggesties/opmerkingen werden behandeld in de loop van de zomer van 2021. 

• Parrallel werd ook een voorontwerp van PlanMER opgemaakt. Daarover werd advies gevraagd door het Vlaamse Team MER aan de relevante administraties. De 
adviestermijn liep van 26 oktober tot en met 25 november 2021. 
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Exploitatie 

Investeringen 

Financiering 

Totaal 

Actieplan: 

Indicator: 

Realisatietermijn: 

Toelichting: 

Beleidsevaluatie 

De deputatie besliste in het najaar van 2021 om nog niet de stap te zetten naar de voorlopige vaststelling van het ontwerp van Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant 
door de provincieraad, maar keurde wel een tweede voorontwerp van Beleidsplan goed op 9 december 2021. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het eerste 
voorontwerp is de toevoeging van de nieuwe kernenselectie, zodat elke kern een duidelijk ontwikkelingsperspectief voor de toekomst krijgt. Deze toevoeging biedt een 
belangrijke meerwaarde om later effectief het ruimtelijk beleid in de praktijk te operationaliseren. 

De beslissing om een extra tussenstap in de procedure in te lassen, met de goedkeuring van het tweede voorontwerp van beleidsplan, heeft echter wel opnieuw een impact op 
de verdere timing voor het traject. Volgens de bijgestelde planning zou het - zonder verdere vertragingen - mogelijk moeten zijn om in de loop van 2023 het Provinciaal 
Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant definitief vast te stellen. 

In het budget van 2021 waren reeds middelen voorzien voor de voorbereiding van het openbaar onderzoek over het ontwerp van Beleidsplan. Deze werkingsmiddelen 
(ongeveer 10.000 euro) werden uiteindelijk (nog) niet besteed omwille van de extra procedurele tussenstap met het tweede voorontwerp. De raming voor de 
investeringsmiddelen was zeer realistisch, slechts een klein deel van de middelen voorzien voor de opmaak van de planMER werd (nog) niet benut. 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

4.138€ 0€ 14.700€ 0€ 

53.772€ 0€ 64.602€ 0€ 

0€ 0€ 0€ 0€ 

57.911C oc 79.302C oc 

Waterlopen 

Ontwikkelen, uitvoeren en opvolgen van een vooruitstrevend en geïntegreerd waterbeleid met specifieke aandacht voor de problematiek rond droogte en 
waterschaarste. 

Definitieve vaststelling van een provinciaal plan voor waterbeleid in Vlaams-Brabant. 
Streefdatum: 2021 

2021 - 2025 

Op 23 december 2021 heeft de deputatie beslist om het provinciaal waterbeleidsplan 'Provincie als voortrekker voor waterbeleid' en het provinciaal wateractieprogramma 
2022-2025 goed te keuren. Dit waterbeleidsplan en dit wateractieprogramma werden voorbereid door de Werkgroep Water, die huist onder de Stuurgroep Klimaat. Bij de 
uitwerking van het wateractieprogramma is ervoor gekozen om de acties op een analoge manier te beschrijven als bij het klimaatactieprogramma en het actieprogramma 
ruimte. Dit maakt het mogelijk om het wateractieprogramma te integreren in het klimaatactieprogramma. Daarbij blijft een afzonderlijke evaluatie van het 
wateractieprogramma steeds mogelijk. 

Met de beslissing van de deputatie op 23 december 2021 heeft de provincie Vlaams-Brabant haar vooropgestelde doelstelling behaald. De huidige beleidsindicator "Definitieve 
vaststelling van een provinciaal plan voor waterbeleid in Vlaams-Brabant. Streefdatum: 2021" wordt dan ook omgevormd naar "De jaarlijkse opvolging en stand van zaken 
(voortgangsrapportage) van de uitvoering van het provinciaal wateractieprogramma 2022-2025". Dit naar analogie met de beleidsindicator van het prioritair actieplan 
Klimaatbeleid. 
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Beleidsevaluatie 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 0€ 0€ 0€ 0€ 

Investeringen 0€ 0€ 0€ 0€ 

Financiering 0€ 0€ 0€ 0€ 

Totaal oc oc oc oc 

Niet-prioritair{ e) actieplan{nen) 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 197.749€ 419.408€ 199.084€ 433.271€ 

Investeringen 58.050€ 0€ 62.128€ 0€ 

Financiering 0€ 0€ 0€ 0€ 

Totaal 255.799C 419.408C 261.212C 433.271C 
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Beleidsevaluatie 
Beleidsdoelstelling: Inzetten op een transitie naar energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen met aandacht voor betaalbaarheid en kwaliteit 

Evaluatie: Het provinciaal klimaatbeleidsplan (2016) vormt de leidraad voor de provincie om samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, 
middenveld en burgers te evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040. Het is de ambitie van de 
provincie om tegen 2040 een reductie van minstens 80% van de broeikasgassen te realiseren. De prioriteiten situeren zich op vlak van 
ruimtelijke ordening, mobiliteit, hernieuwbare energie en wonen en bouwen. De provincie zet maximaal in op kernversterking, slim 
verdichten en ruimtelijke ontwikkelingen rond mobiliteitsassen en knooppunten. De nulmeting uit 2011 toont aan dat de sector 
"huishoudens' de op één na grootste bijdrage aan de broeikasgasemissies levert, namelijk 30,4%. Het verhogen van de energieprestaties 
van woningen en gebouwen biedt een hoog CO2-reductiepotentieel. Sinds 1 maart 2021 heeft het provinciebestuur nieuwe 
subsidiereglementen die inzetten op energiezuinig bouwen/renoveren en tegelijk prioritaire aandacht hebben voor betaalbaar wonen van 
kwetsbare doelgroepen. Nieuwe projecten van kleinschalig wonen en renovatiebegeleiding op wijkniveau werden gerealiseerd. 
Ondersteuningstrajecten woningdelen zijn opgestart met gemeentebesturen alsook begeleiding op maat. Daarnaast gaat veel aandacht naar 
woonkwaliteit en betaalbaarheid. Het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen geeft duurzaam bouw- en renovatieadvies aan particulieren. 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 1.567.765€ 401.123€ 1.874.070€ 380.627€ 

Investeringen 2.908.908€ 0€ 3.313.291€ 0€ 

Financiering 2.143.639€ 3.690.885€ 3.192.284€ 3.345.212€ 

Totaal 6.620.311C 4.092.00SC 8.379.645C 3.725.839C 

Prioritair( e) actieplan(nen) 

Actieplan: 

Indicator: 

Realisatietermijn: 

Toelichting: 

Realiseren van pilootprojecten ifv globale bouwblokrenovatie (subsidieretentie), kleinschalig wonen en woningdelen. 

Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten bouwblokrenovatie/subsidieretentie, kleinschalig wonen, Europees project H40E en woningdelen. 

2020 - 2025 

Bouwblokrenovatie/subsidieretentie{Sure} 

7 projecten afgerond met 48 renovaties: Tielt-Winge Geetbets, Zaventem, SPL (Ruisbroek) en Vilvoorde. 

Wonen 

Voortraject in 13 gemeenten :7 subsidieretentie (Vilvoorde, Landen, Kortenaken, Zemst, Tremelo, Pepingen, Scherpenheuvel-Zichem) en 6 voor noodkoopfonds (Grimbergen, 
Wemmel, Kampenhout, Steenokkerzeel, Gooik, Halle). 

145 lopende renovaties in 20 gemeenten: Sure: 10 Galmaarden, 20 Landen, 10 Bekkevoort, 10 Diest, 9 Hoegaarden, 7 Liedekerke, 8 Zoutleeuw, 10 Tienen, 10 Lubbeek, 10 
Leuven, 10 Aarschot, 1 Vilvoorde, 10 Kortenaken, Scherpenheuvel-Zichem (10) - Noodkoopfonds: 5 Aarschot, 5 Scherpenheuvel -Zichem, 5 Grimbergen , 2 Wemmel, 1 
Kampenhout, 1 Halle 

De inhaalbeweging (n.a.v. corona) resulteerde in meer projecten. De achterstand wordt ingehaald door inzet van externe renovatiebegeleider. Provincie Vlaams-Brabant is 
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Exploitatie 

Investeringen 

Financiering 

Totaal 

Beleidsevaluatie 
eind 2020 erkend als projectbegeleider i.k.v. collectieve renovatieprojecten (samenwerking provincie/Fluvius BENOvatiecoach) 

Kleinschalig wonen (KW) 

Bouw, ontwerp en uitvoering voor volgende projecten: Huldenberg Rustenberg 15 units gerealiseerd, Zemst FCC 5 units gerealiseerd+ 7 nieuwe in opbouw, Rotselaar 
Vossenbergen en Bergzicht plannen omgevingsvergunning verkregen, Boortmeerbeek Floreal en Goorveld sanering terrein en 3 mobiele woonunits gerealiseerd + ontwerp 
klaar, SP-Leeuw Bergensesteenweg ontwerp klaar, Aarschot le draft ontwerp, Diest Fabrieksstraat aanstelling ontwerpteam. 

Bijkomende subsidies toegekend voor: project KW in Meensel en een pilootproject voor 3 bijkomende mobiele zorgunits in Halle. 

H40E 

In 2021 zijn 6 pilootwoningen opgeleverd en verhuurd via SVK. Op 20 mei 2021 was er een Kijkdag. 

1-jarige monitoring energie en CO2uitstoot in de pilootwoningen ism VOLTA en TUDelft loopt. Woonbegeleiding huurders i.f.v. energieverbruik; stappenplan en instrumenten, 
onderhoud woning en technieken i.s.m. SAAMO en SVK SPIT loopt. Lange termijn werkpakket voor opschaling i.s.m. Kamp C is in voorbereiding. Een woonwensen onderzoek 
is gevoerd bij (her)starters in 3 landelijke gebieden (Huldenberg, Bertem, Zoutleeuw); verwerking ism D&A en TUDelft loopt. 

Woningdelen 

In 2021 zijn 14 projecten opgevolgd, waarvan 4 in afronding: Sociopolis (Heverlee), Villa Fura (Tervuren), Site van Scheut (Leuven) en Nikkenberg (Halle). 

Op 8 november werd het Kloosterhof in Drieslinter geopend. In 2022 wordt een tour met projectbezoeken in de Leuvense regio voorzien (datum 13/12/21 afgelast door 
corona). 

Ondersteuningstrajecten werden opgestart met 5 gemeenten: Aarschot/Sch.Zichem/Diest in het kader mobiel zorg wonen in de tuin, Affligem rond verordeningen, overleg 
WZO site cohousing Vosberg. Een nieuwe aanbod Begeleiding op Maat (BOM) werd ontwikkeld ism Samenhuizen vzw. Uit een bevraging kwamen 13 gemeenten als potentieel 
kandidaat: gesprekken gestart met 5 gemeenten (Londerzeel, Halle, Boutersem, Vilvoorde, Meise), 4 gemeenten met contacten (Huldenberg, Ternat, Oud-Heverlee, Affligem), 
4 met interesse (Wezembeek-Oppem, Aarschot/Sch.Zichem/Diest, Herent, Lubbeek). 

De provincie ondersteunt in de Proefomgeving experimentele woonvormen volgende projecten: De Okelaar (toewijzing), Villa Fura (overeenkomsten en toewijzing), Paviljoen 
Maria (toewijzing). Intervisie voorzien in 2022. 

De provincie organiseerde 6 sessies 'Gemeenschappelijk wonen in je lokaal woonbeleid' (23/09 tot 17/02/2022). Intervisie voorzien begin 2022. 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

114.257€ 131.474€ 121.400€ 131.473€ 

300.000€ 0€ 300.000€ 0€ 

0€ 311.006€ 2.937€ 283.966€ 

414.257C 442.480C 424.337C 415.439C 
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Beleidsevaluatie 
Niet-prioritair{e) actieplan{nen) 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 1.453.508€ 269.649€ 1.752.670€ 249.154€ 

Investeringen 2.608.908€ 0€ 3.013.291€ 0€ 

Financiering 2.143.639€ 3.379.879€ 3.189.347€ 3.061.246€ 

Totaal 6.206.0SSC 3.649.528C 7.955.308C 3.310.400C 
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Beleidsevaluatie 
Beleidsdoelstelling: Inzetten op een transitie naar een klimaatbestendige en biodiverse provincie door landschap weerbaar te maken voor de klimaatverandering, zowel in de 

open ruimte als de bebouwde ruimte. 

Evaluatie: De provincie wil klimaatbestendig zijn in 2040 en de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van de provincie 
maximaal temperen. Een klimaatbestendige provincie is robuust, veerkrachtig en heeft het vermogen om flexibel in te spelen om 
veranderende bedreigingen maar ook nieuwe kansen te benutten. In deze beleidsdoelstelling wordt deze ambitie uit het klimaatbeleidsplan 
gekoppeld aan het streven naar een biodiverse provincie. Onder de noemer provinciaal integraal waterbeleid realiseert de provincie beide 
aspecten van deze beleidsdoelstelling rechtstreeks op het terrein via tal van investeringsprojecten die antwoorden bieden op wateroverlast, 
waterschaarste of het bereiken van de "goede toestand" zoals beschreven in de Europese kaderrichtlijn water. Ook via onder meer het 
beheer van de waterlopen, erosiebestrijding etc. en via eigen campagnes en projecten en samenwerkingen met vele partners (oa 
gemeenten, natuurverenigingen, regionale landschappen en de Bosgroep Vlaams-Brabant) dragen verschillende diensten bij aan de 
realisatie van deze beleidsdoelstelling. 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 6.276.906€ 735.582€ 6.563.622€ 385.305€ 

Investeringen 1.025.666€ 0€ 1. 775.019€ 293.678€ 

Financiering 48.628€ 0€ 48.628€ 0€ 

Totaal 7.351.1ggc 735.582C 8.387.269C 678.983C 

Prioritair(e) actieplan(nen) 

Actieplan: 

Indicator: 

Realisatietermijn: 

Toelichting: 

Waterlopen 

Uitvoering geven aan een integraal waterbeleid door op het terrein een antwoord te bieden aan problemen van wateroverlast en waterschaarste en ook bij 
te dragen aan de "goede toestand" van de waterlopen, zoals aangegeven in de Europese Kaderrichtlijn Water. 

Aantal investeringsprojecten uit het meerjarenprogramma die uitvoering geven aan een integraal waterbeleid en deze legislatuur gerealiseerd zullen worden. 
Streefwaarde: 12 

2020 - 2025 

In de periode 1/1/2021 tot 31/12/2021 werd 1 project uit het meerjarenprogramma gerealiseerd, namelijk het project "Openlegging Ijsse Dekeyserstraat" te Overijse. 

Bij dit project werd een gedeelte van de overwelfde IJsse verlegd en opnieuw in open bedding gebracht. Het gaat om een traject van 59 meter lengte, ter hoogte van het Park 
in de J. Bt. Dekeyserstraat. Deze werken werden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Overijse en Aquafin en passen binnen het kader van het EU LIFE Integrated 
Project BELINI, dat loopt van 2016 tot 2026, en waarin de provincie Vlaams-Brabant partner is. Omdat deze werken de ecologische kwaliteit van de IJsse verhogen, zijn ze in 
overeenstemming met de visie van het Stroomgebiedbeheerplan van de Schelde. 

Het totaal aantal gerealiseerde investeringsprojecten staat daarmee op 4. 

Het verschil tussen budget en effectieve uitgaven is te verklaren door het feit dat nog niet alle projecten in uitvoering zijn. Er waren vertragingen door zowel interne 
(afwezigheden personeel) als externe (grondverwerving, samenwerking met partners) factoren. 
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Beleidsevaluatie 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 23.509€ 293.679€ 57.501€ 0€ 

Investeringen 169.083€ 0€ 745.501€ 293.678€ 

Financiering 48.628€ 0€ 48.628€ 0€ 

Totaal 241.220€: 293.679€: 851.630€: 293.678€: 

Niet-prioritair{ e) actieplan{nen) 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 6.253.397€ 441.903€ 6.506.121€ 385.305€ 

Investeringen 856.582€ 0€ 1.029.518€ 0€ 

Financiering 0€ 0€ 0€ 0€ 

Totaal 7.109.979€: 441.903€: 7.535.639€: 385.305€: 
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Beleidsevaluatie 
Beleidsdoelstelling: Stimuleren en versterken van levendige kernen in Vlaams-Brabant, vanuit de eigenheid van zowel stad als platteland. 

Evaluatie: Een reeks projecten rond kwalitatieve kernversterking is lopende, provincie breed. Daarnaast zijn nieuwe toekenningen gegeven. Er is een 
interdienstelijke werkgroep opgericht om de visie rond en het belang van kernversterking binnen de interne werking te uniformiseren. Op 
deze wijze kan de provincie haar dienstverlening eenduidig aanbieden aan de lokale besturen en betrokken partners. 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 927.093€ 8.431€ 1.011.567€ 28.000€ 

Investeringen 37.476€ 0€ 70.000€ 0€ 

Financiering 0€ 0€ 0€ 0€ 

Totaal 964.569€: 8.431C 1.081.567€: 28.000C 

Prioritair( e) actieplan(nen) 

Actieplan: 

Indicator: 

Realisatietermijn: 

Toelichting: 

Realiseren van pilootprojecten kwalitatief kernversterkend wonen. 

Voortgangsrapportering over projecten en activiteiten kwalitatief kernversterkend wonen. 

2020 - 2025 

Wonen 

Lopende projecten werden opgevolgd in: Wommersem (Linter), Diest, Bever, Leuven, Diegem (Machelen), Lennik, Liedekerke, Keerbergen, Vilvoorde, Tielt-Winge, Ternat, 
Kampenhout en Grimbergen. 10 projecten van de 17 zijn in realisatie, 3 projecten zijn afgerond (Tienen, Vilvoorde en Duisburg (Tervuren). 

In 2021 was er een nieuwe toekenning voor 'Markt Vilvoorde' en 'Ontwikkeling Dorpskern Meensel Kapellekensweg' in Tielt-Winge (opdracht in gunning) 

Een werkbezoek Raadscommissie werd georganiseerd op 23/11 in Diest; een bijdrage geleverd rond kleinschalig wonen en kernversterking op het lokaal woonoverleg van 
Vilvoorde en Machelen. 
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Beleidsevaluatie 
Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 42.000€ 0€ 42.000€ 0€ 

Investeringen 0€ 0€ 0€ 0€ 

Financiering 0€ 0€ 0€ 0€ 

Totaal 42.000C oc 42.000C oc 

Niet-prioritair{e) actieplan{nen) 

Jaarrekening Meerjarenplan 

2021 2021 

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Exploitatie 885.093€ 8.431€ 969.567€ 28.000€ 

Investeringen 37.476€ 0€ 70.000€ 0€ 

Financiering 0€ 0€ 0€ 0€ 

Totaal 922.569C 8.431C 1.039.567C 28.000C 
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