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29e zaak: Gevolgen van het zogeheten principieel akkoord voor de aansnijding van het 
woonuitbreidingsgebied Beigemveld (aangevraagd door raadslid Bart Laeremans)  
 
De gemeenteraad hoort volgende interpellatie van raadslid Bart LAEREMANS over de gevolgen van 
het zogeheten principieel akkoord voor de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied Beigemveld:  
 
“Op 1 september besliste de deputatie om een principeel akkoord te geven aan de ontwikkeling van 
het woonuitbredingsgebied Beigemveld. Dat is behoorlijk bizar omdat de gemeenteraad van 24 juni 
beslist heeft om “Het voorstel te verwerpen om voorwaardelijk principieel akkoord te gaan met de 
ontwikkeling van woonuitbreidingsgebied Beigemveld.” De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zegt 
hierover (…):  “Buiten de gevallen (…) kan een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van woningen 
of een verkavelingsvergunning in woonuitbreidingsgebied eerst worden afgeleverd, indien de aanvrager 
beschikt over een principieel akkoord van de deputatie. In een principieel akkoord bevestigt de deputatie dat de 
vooropgestelde ontwikkeling ingepast kan worden in het lokaal woonbeleid, zoals vormgegeven in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en desgevallend in andere openbare beleidsdocumenten. De deputatie 
wint daaromtrent het voorafgaand advies van de gemeenteraad in. Dat advies is bindend in zoverre het 
negatief is. Indien de gemeenteraad geen advies aflevert binnen een termijn van negentig dagen, ingaande de 
dag na deze van de betekening van de adviesvraag, kan aan deze adviesverplichting worden voorbijgegaan.” 
  
Het gemeentelijk advies was onmiskenbaar negatief (verwerping). Bijgevolg had de deputatie het 
advies van de gemeente moeten volgen en had ze haar principieel akkoord nooit mogen verlenen. De 
beslissing van de deputatie is met andere woorden onwettig.  Gezien deze onwettigheid dient 
Grimbergen de deputatie te vragen haar standpunt te heroverwegen of moet Grimbergen in beroep 
gaan tegen de genomen beslissing. 
 
Aansluitend stelt raadslid Bart LAEREMANS voor dat: • het schepencollege aan de deputatie vraagt 
om haar beslissing vrijwillig in te trekken;  • het schepencollege, bij gebreke van de tijdige intrekking, 
een beroepsprocedure instelt tegen de beslissing van de deputatie; • het schepencollege samen met 
de diensten zelf een plan uitwerkt voor de gewenste ruimtelijke ordening van dit gebied.  
 
Burgemeester Marleen MERTENS krijgt het woord en bevestigt dat er sprake is van een rare situatie: 
er was een voorstel tot het verlenen van een voorwaardelijk gunstig advies en omdat dit wegge-
stemd werd, was er voor de deputatie ook geen negatief advies. Aansluitend wijst zij erop dat er 
intussen al vier vergaderingen zijn geweest over dit project, waarvan twee met de projectontwikke-
laar en dit met het oog op het opstellen van een RUP. Zij vraag zich dan ook af wat er te winnen valt, 
rekening houdend met de voorwaarden die de deputatie heeft opgelegd: wat we wilden, zijn we 
eigenlijk aan het doen. Zij merkt op dat de betrokken stuurgroep op basis van schetsen al bezig is en 
dat de volgende stap erin zal bestaan om voorstellen aan het college voor te leggen, daarna zal een 
en ander ook tijdig aan de gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving worden voorgelegd.  
 
Raadslid Bart LAEREMANS dankt de burgemeester voor haar antwoord; Hij verwijst naar het advies 
van de Gecoro waarin ook duidelijke werd gesteld dat het voorstel van de firma niet voldoet omdat 
het te zwaar is en nefast voor de mobiliteit.   
Burgemeester Marleen MERTENS merkt op dat bij het PRIAK al een aangepast plan werd gevoegd 
(plan 2), geanalyseerd door het studiebureau en dat dit plan er niet slecht uitzag. Schepenen Kevin 
VLEMINCKX en Eddie BOELENS beamen dit.  
Raadslid Bart LAEREMANS vraagt of dit plan kan geraadpleegd worden. Burgemeester Marleen 
MERTENS stelt dat dit plan nog niet openbaar is. Raadslid Bart LAEREMANS vraagt om dit plan toch 
tijdig te kunnen bekijken, waarop burgemeester Marleen MERTENS herhaalt dat het aan de 
gemeenteraadscommissie infrastructuur en omgeving zal worden voorgelegd. 


