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commissie mens, samenleving en ruimte 

Debriefing Zitting van 13 juni 2019 

 

Samenstelling: 

 

Aanwezig: 

de heer Godefroid Pirsoul; de heer Gust Crabbe; de heer Paul Defranc; mevrouw Nicole Billens; 
mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Jan Desmeth; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Veerle  

Seré; de heer Jeroen Steeman; de heer Luc Deconinck; mevrouw Marleen De Kegel; mevrouw Ann De  
Ridder; de heer Olivier Huygens; de heer Guy Jonville; mevrouw Natacha Martel; de heer Wim  

Peeters; de heer Siebe Ruykens; de heer Herwig Smeets; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw An 

Speeckaert; mevrouw Betty Willems; de heer Walter Vastiau 

 
Afwezig: 

de heer Gunther Coppens; de heer Bart Keymolen; de heer Jean Cornand; de heer Michel Miedzinski; 
mevrouw Aurore Vanden Meersche; mevrouw Annie Mathieu; de heer Eddy Longeval; de heer  

Raimondo Palermo; mevrouw Cindy VAN DRIESSCHE; de heer Eric STIENS; mevrouw Marina  
BOSMANS; de heer Tom PARDAENS; mevrouw Patricia DEREYMAEKER 

 
Verontschuldigd: 
mevrouw Lydie De Smet; de heer Brahim Harfaoui 

 
 

BESPREEKPUNTEN 

 
Secretariaat 

 
1 2019_MSR_00017 Aanbod Toerisme Pajottenland en 

Zennevallei om werking voor te stellen aan 
gemeenteraad - Kennisgeving 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Toerisme Pajottenland & Zennevallei licht zijn werking toe tijdens de gemeenteraadscommissie. 
 

Opmerkingen 

Toelichting ter vergadering door dhr. Jos Huwaert, Pajottenland +, en mevr. Elsemieke De Troy, 
Toerisme Pajottenland Zennevallei. 

 
 
Omgeving  
 

2 2019_MSR_00018 Strategisch Project Opgewekt Pajottenland -  
Ambitiekader - Beslissing 

Behandeld 

Beknopte samenvatting 

Het Strategisch Project Opgewekt Pajottenland zoekt samen met alle partners (Provincie,  
Regionaal Landschap, Pajopower, gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, 

Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke) naar een ideale duurzame energiemix voor het 
Pajottenland. 

 

Het Pajottenland kent heel wat uitdagingen wanneer het gaat over klimaatverandering, zoals droogte 
en wateroverlast. Maar de typische kenmerken van het landschap bieden tegelijk ook kansen om te 

werken aan onze klimaatdoelstellingen. 
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Dit kan door in te zetten op: 
• hernieuwbare energie; 

• verbetering van de leefbaarheid in de dorpen; 

• versterking van de open ruimte door landschapszorg. 
 

Deze doelstellingen worden vertaald in het Ambitiekader 'Opgewekt Pajottenland 1.0' dat aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgeled. 

 
De coördinator van het Strategisch project zal dit toelichten op de gemeenteraadcommissie van 13 

juni. 

 
Opmerkingen 

Het agendapunt wordt ingeleid door dhr. Luc Deconinck, burgemeester. 
 

De toelichting ter vergadering gebeurt door mevr. Carolien Ruebens en Mieke Vercruysse. 

Vragenronde: 
• Zijn de documenten ook raadpleegbaar? 

Dat zal op korte termijn effectief het geval zijn. 
• Hernieuwbare energie versus broeikasgassen. Daarover staat niets expliciet in het plan. Klopt 

dat? 
We willen focussen op hernieuwbare energie. De CO²-uitstoot is ruimer dan energie en werd 

daarom niet vermeld. De focus ligt op klimaatneutraliteit, namelijk dat het energieverbruik 

kan worden gegarandeerd door hernieuwbare energie. 
In welke mate wordt de grote industrie in dit verhaal meegenomen? 

Alleen de lokale industrie werd in beschouwing genomen. Grote industrie uit de regio is niet 
meegerekend. 

• In welke mate werd rekening gehouden met de verstedelijkte delen van de regio, zoals dat 

bv. voor een deel van Sint-Pieters-Leeuw het geval is. Dat is minder zichtbaar in de “tegel”.  
Wordt daar nog aandacht aan besteed? 

Er werd gekozen om vooral het landelijk deel van de gemeente omdat het verstedelijkte deel 
langs de Zennevallei werd meegenomen in het strategisch project Zennevallei. In de studie 

werd het wel in de cijfers meegenomen en ook in de visie zal het worden meegenomen. 

• Evolutie van het verbruik, hoe zit dat juist. 
Het verbruik in 2019 wordt afgezet tegen het in 2040 beoogde verbruik. Elektrificatie is veel 

efficiënter en zal verdrievoudigen waardoor we naar een lager energieverbruik zullen gaan. 
• Is het de bedoeling dat alle verwarming overschakelt op elektriciteit? 

Niet noodzakelijk elektriciteit maar bv. ook warmtepompen of biomassa. 
• Heeft ons landschap impact op de mogelijkheden van hernieuwbare energie in vergelijking 

met andere regio’s? 

Belangrijk is het inpassen van hernieuwbare energie in het landschap. 
• Wat zijn de financiële repercussies? Wat is de impact op bv. belastingen? 

Daar kan vandaag nog geen antwoord op worden gegeven, maar wordt wel in een volgende 
fase bekeken. Er worden verschillende scenario’s op basis waarvan een visie zal worden 

opgemaakt, die zal zeggen op welke bronnen zal worden ingezet. Pas als dit duidelijk is, kan 

dat ook financieel worden doorgerekend. 
• In de documenten ontbreken cijfers terwijl wordt verwacht dat de gemeenteraden de 

volgende weken hieraan hun goedkeuring hechten. In dat verband zou het wenselijk zijn te 
weten wat de waarde is van het “ambitiekader”. Is dit een bindend engagement of is het een 

intentieverklaring? 
Het is de bedoeling dat binnen één jaar een verfijnde versie van het ambitiekader klaar is, dat 

gedragen is door besturen en inwoners. Er werd gekozen om eerst een soort afsprakenkader 

te maken dat een soort gentlemen’s agreement is, op basis waarvan het definitieve 
ambitieplan zal worden ontwikkeld. Cijfers zijn gebaseerd op VITO-studies die publiekelijk 

raadpleegbaar zijn. 
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• Zou het niet zinvol zijn te werken aan de taxatie op hernieuwbare energiebronnen? Dat bv. de 
BTW op zonnepanelen die thans 21 % bedraagt, verlaagd wordt, zelfs naar 0 %. Dat zal in 

een verdere fase worden meegenomen waarin het de bedoeling is bestaande drempels te 
inventariseren. 

 
 
In opdracht,  

Walter Vastiau  Gust Crabbe  

secretaris commissie  voorzitter commissie  

 
 

 


