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I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gedeputeerden 
 

 Guido Decorte, gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, algemene en ondersteunende 

dienstverlening, gebiedsgerichte werking en milieu, landschap en natuur 
 Franky De Block, gedeputeerde van toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening (m.u.v. 

stedenbouwkundige beroepen) en mobiliteit en weginfrastructuur 
 Carl Vereecke, gedeputeerde van algemene financiering, budget en administratieve 

beroepen (o.a. de stedenbouwkundige beroepen omtrent bouw- en 
verkavelingsvergunningen), personeel, informatietechnologie, sport en provinciaal 
onderwijs 

 Bart Naeyaert, gedeputeerde van landbouw en visserij, integraal waterbeleid, infrastructuur 
en juridische aangelegenheden (o.a. milieu- en omgevingsvergunningen) 

 Jean de Bethune, gedeputeerde van economie en streekontwikkeling, externe relaties en 
Noord-Zuid-beleid en gelijke kansen 

 Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde van cultuur en welzijn 
 

 
I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet werd 
geantwoord 
 
 

  



II. MONDELINGE VRAGEN 

 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 16.11.2017 
 
 
 
De voorzitter start de mondelinge vraagstelling. 
 
Vraag nr. M/2017/85  

van de heer Kurt Ravyts (fractievoorzitter Vlaams Belang) 
 
Tweede naaktstrand aan de Belgische kust 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang- fractievoorzitter, licht zijn vraag toe. De federatie van het Belgisch 
naturisme zegt in de pers dat zij met enkele gemeentebesturen langs de kust gesprekken voert rond 
mogelijke locaties voor een tweede naaktstrand, omdat daar volgens deze federatie nood aan is. Het 
provinciebestuur is wel degelijk betrokken partij zegt de heer Ravyts. Zij is betrokken partij in die zin dat 
de provincie in het verleden al zeer uitgebreid heeft gediscussieerd over de provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, strand en dijk, waarin het uiteraard gaat over tijdelijke en vaste constructies, maar 
ook over activiteiten die gepaard gaan met deze constructies. De heer Ravyts verwijst hierbij naar  

plangebieden en de beruchte zone C waar geen dijk is. De provincie heeft daar qua ruimtelijke ordening 
een bevoegdheid en een afwegingskader, aldus het raadslid. De provincie heeft ook de toeristische 
bevoegdheid zegt de heer Ravyts. Men zou zich kunnen afvragen of een naaktstrand een toeristische 
meerwaarde creëert. De meningen zijn hierover verdeeld. De heer Ravyts vraagt of over deze al dan niet 
toeristische meerwaarde, bij Westtoer beleidsmatige en beleidsvoorbereidende toeristische onderzoeken 
bestaan. De heer Ravyts heeft het over een academische benadering. Hij had van de deputatie graag 
geweten als daar qua ruimtelijke ordening en qua toeristisch beleid een visie is. De heer Ravyts verwijst 
tenslotte naar een persartikel waarin wordt vermeld dat een bed en breakfast (Sea Nat), gespecialiseerd 
in naturisme, door de provincie voor 20.000 euro gesubsidieerd wordt. Het raadslid vraagt of de 
deputatie misschien al een tipje van de sluier kan lichten en hierbij haar visie kan geven. 
 
Antwoord 

 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, beaamt dat de bewuste B&B druk beklant is. Dit is op vandaag 
minder het geval voor het naaktstrand, wat uiteraard niet belet dat er een actuele vraag is, aldus de 
gedeputeerde. Ruimtelijk ordelijk is het zo dat het PRS stelt dat voor zones waar de toeristische activiteit 
de hoofdmoot is, de provincie daar bevoegd is voor de PRUP’S, licht de gedeputeerde toe. Dit zijn de 
zones waar de terrassen staan, de strandstoelen, de speeltuigen, de sportvoorzieningen en dergelijke 
meer. De rest behoort tot de bevoegdheid van Vlaanderen verduidelijkt de gedeputeerde. Als die 
hoofdmoot er niet is, bijvoorbeeld bij het huidig naaktstrand in Bredene, dat geeft Vlaanderen als 
bestemming natuurgebied, maar met een bovendruk toeristische recreatie. Dit is de huidige situatie 
inzake ruimtelijke ordening zegt de gedeputeerde. Het kan dus als het inderdaad als toerisme 
gecatalogeerd wordt.  
De gedeputeerde gaat over naar de pertinente vraag van het raadslid. De gedeputeerde bevestigt dat de 

Belgische vereniging van de naturisten met haar 3.000 leden, ijvert om extra naaktranden te voorzien en 
de vereniging richtte hiervoor een bevraging van de gemeenten in. Er zijn reeds twee gemeenten gekend 
die negatief geantwoord hebben, namelijk de gemeenten Knokke-Heist en De Haan. Voor de andere 
gemeenten moet het antwoord nog worden afgewacht. De gedeputeerde is van mening dat in dergelijke 
materies, de provincie het initiatiefrecht van de gemeenten moeten respecteren, dit lijkt hem dan ook 
eerlijk en billijk. Maar indien een gemeente een voorstel zou doen om een dergelijke zone te voorzien en 
of de provincie hier aan kan meewerken via een verfijning van het PRUP omdat dit inderdaad toeristisch 
een meerwaarde kan zijn, blijft nog koffiedijk kijken, aldus de gedeputeerde. Dit moet worden 
afgewacht. Momenteel is de zone in Bredene heel druk beklant en op basis daarvan is er de vraag van de 
federatie. 
  

Wat vervolgens de toeristische impact betreft is de visie en benadering van de gedeputeerde dat het 
toerisme belangrijk is voor de provincie en als men dit verder wil uitbouwen moet men oog hebben voor 
alle marktsegmenten en is elke toerist is even belangrijk. Iedereen heeft zijn eigen prioriteiten qua 
toeristische recreatieve beleving. Dit moet worden gerespecteerd, maar het moet natuurlijk kunnen 
binnen het maatschappelijk veld dat er is stelt de gedeputeerde. Op de drukke plaatsen die er nu al zijn, 
waar er terrassen, ligzetels en dergelijke zijn kan het niet, aldus de gedeputeerde. Omwille van het feit 
dat de provincie beseft dat het naturisme een aantal mensen kan aantrekken om naar de kust te komen 
heeft de provincie de B&B waarnaar de heer Ravyts verwijst gefinancierd. De gedeputeerde zegt dat hij 
dit tof vindt, want dit is de enige B&B in België en aanpalende landen die gericht is op naturisten. Het is 
de bedoeling om deze B&B rustgevend en respectvol te maken. De betrokken eigenaars zullen dus 
innoveren om hun B&B het ganse jaar door voor dat cliënteel aantrekkelijk te maken. Er wordt onder 



meer een sauna, wellness en loungebar voorzien. De gedeputeerde is hier positief over en verwijst 
hierbij naar de 20.000 euro financiering uitgaande van de provincie. De gedeputeerde las in het 
betreffende persartikel ook dat de B&B volzet is en er bijgevolg een markt voor bestaat.  
De gedeputeerde gaat tenslotte over naar de impact voor het toerisme. Het cliënteel bestaat uit 60 à 65 
procent Nederlanders, omdat naturisme in Nederland veel meer wordt gedragen dan in België. In België 
heeft de vereniging van de naturisten een 3.000 leden, in Nederland zijn dit er 55.000. De gedeputeerde 
besluit dat het goed is dat het toerisme heel breed is en is van mening dat de mensen van deze B&B een 
innoverend project hebben opgericht. De provincie heeft haar steentje bijgedragen. Het is perfect 

mogelijk dat dit succes de prikkel wordt voor analoge B&B’s om dat ook in de toekomst te organiseren. 
De gedeputeerde benadrukt dat de provincie hier met een positieve ingesteldheid voor open staat. 
 
Repliek 
 
De heer Ravyts zegt dat dit het antwoord was dat hij had verwacht en bedankt de gedeputeerde. Hij kan 
besluiten dat de deputatie de mogelijke komst van een tweede naaktstrand helemaal niet uitsluit. 
Persoonlijk draagt dit ook zijn goedkeuring weg. Hij vindt dit een positieve zaak, dat deze openheid 
wordt geëtaleerd. Ook via de steun aan deze innovatieve activiteiten van de bewuste B&B. De heer 
Ravyts besluit dat dit ongetwijfeld wordt vervolgd. 
 
 

Vraag nr. M/2017/86  
van de dames Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) en Hilde Decleer (CD&V) 
 
Flanders Make en GTI project Machinebouw en Mechatronicacentrum West-Vlaanderen 
 
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar het GTI-project machinebouw en 
mechatronicacentrum West-Vlaanderen dat voor de zomer werd goedgekeurd. Dit is een initiatief van 
promotor Syriss in samenwerking met KULeuven, UGent, Howest, POM West-Vlaanderen en Tua West. 
Met dit project kan men werk maken van een innovatieplatform waar nieuwe technologieën worden 
onderzocht en ontwikkeld. Dit competentiecentrum bestaat in West -Vlaanderen niet uit één locatie maar 
gebeurt op meerdere locaties. Dit opdat alle KMO’s uit West- Vlaanderen deze kennisontwikkeling binnen 
handbereik hebben, aldus mevrouw Castelein. De provincie cofinanciert het project met 700.000 euro en 

vorige maand werd door minister-president Bourgeois aangekondigd dat de Vlaamse regering 15 miljoen 
euro gaat investeren in een nieuwe vestiging van Flanders Make, een vestiging die ook in West- 
Vlaanderen zou komen. Flanders Make heeft tot doel de product- en procesinnovatie te versterken om 
zich beter te kunnen wapenen voor de uitdagingen van de toekomst. Ook wordt gefocust op 
mechatronica en machinebouw. Mevrouw Castelein vraag of de gedeputeerde duidelijkheid kan geven 
hoe dit GTI-project en het project van Flanders Make eventueel met elkaar kunnen matchen en als er 
reeds overleg is gebeurd of reeds werd vergaderd over deze onderwerpen. 
 
De vraag van mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, sluit aan bij de vraag van mevrouw Castelein en is 
wat gelijkaardig. Mevrouw Decleer zegt dat minister Bourgeois inderdaad liet weten dat hij dit jaar reeds 
18,4 miljoen euro heeft gegeven aan Flanders Make. Het kabinet van minister Muyters maakt in 2018 de 

som van 15 miljoen euro vrij voor de derde vestiging. Maar volgens het persbericht staat nog niet vast 
waar de derde vestiging komt, aldus mevrouw Decleer. Volgens het persbericht moeten de gesprekken 
met de West-Vlaamse afdelingen van de universiteiten UGent en KULeuven hierover klaarheid scheppen. 
Mevrouw Decleer haar vraag is of de provincie hier ook bij betrokken is, dit staat immers niet te lezen in 
het bericht. Zij wenst tenslotte te weten indien reeds meer is geweten omtrent de locatie. 
 
Antwoord 
 
De heer Jean de Betune, gedeputeerde, zegt dat het historisch bekeken juist is dat de provincie de 
voorbije jaren de basis heeft gelegd van een kenniscentrum voor machinebouw en mechatronica in deze 
provincie. Men spreekt van een GTI-dossier, dat is een belangrijk facet geweest en is juist zegt de 
gedeputeerde. Maar aan dit dossier waren ook aantal Interreg-projecten gekoppeld verduidelijkt de 

gedeputeerde. Het was dus ruimer dat een GTI-project, aldus de gedeputeerde. Hij zegt dit omdat er 
langs de ene kant rond de ontwikkeling van machines een beslissing is genomen om samen met de 
KULeuven een open centrum, ook voor andere gebruikers, te vestigen in het Brugse. En tegelijkertijd een 
demonstrator, waarbij de bestaande technologie werd uitgelegd aan KMO’s die dit onmiddellijk zouden 
kunnen implementeren, die samen met Syriss (het kenniscentrum van de agoria, zijnde de metaal- en 
machine bouw) in het Kortrijkse zou gevestigd worden. Samen gaat dit over vier à vijf miljoen euro die 
de komende twee à drie jaar uiteindelijk zouden worden gespendeerd, licht de gedeputeerde toe. 
Daarboven op is er een initiatief vanuit Flanders Make gekomen. Flanders Make dat het strategisch 
onderzoekcentrum van de machinebouwmechatronica wordt met vestigingen voornamelijk in Limburg en 
directe relaties naar Leuven en waarbij de provincie vanaf de eerste dag heeft gezegd dat ook deze sok 
voor een stuk in West-Vlaanderen moet kunnen worden verankerd. Dit is vanaf het begin duidelijk 

gezegd, benadrukt de gedeputeerde. Men heeft toen gezegd om eerst het initiatief in West-Vlaanderen 



uit te bouwen en als dit lukt en uiteindelijk voltrokken wordt dan zal worden gekeken in welke mate ook 
Flanders Make in West-Vlaanderen een poot aan de hand kan krijgen. Dit objectief werd niet alleen door 
de provincie, maar ook door vooraanstaande bedrijven, Voka en andere spelers in het veld systemisch 
verdedigd. Een aantal weken geleden is een initiatief gekomen waarbij de minister-president de lead 
heeft genomen en een paar weken voor zijn verklaringen in de pers is de gedeputeerde vanuit diverse 
hoeken geïnformeerd geweest dat een initiatief op til was waarbij Flanders Make de beslissing zou nemen 
om haar aanwezigheid in West-Vlaanderen te concretiseren. Hiervoor lag een voorstel op tafel om een 
eenmalige investering van 15 miljoen euro in West- Vlaanderen mogelijk te maken. Dit zonder dat men 

daarbij heeft gepreciseerd in welke stad of streek dit zou worden geïmplementeerd. Dat is een ander 
vraagstuk zegt de gedeputeerde. Hij heeft immers op vandaag geen weet van een definitieve beslissing 
op dat laatste terrein. De gedeputeerde zegt dat hij bijzonder tevreden is over de investering vanuit 
Flanders Make op West-Vlaamse bodem. De gedeputeerde herhaalt dat 40 à 45 procent van de 
werkgelegenheid van de mechatronicasector in de provincie West-Vlaanderen is gesitueerd. Het was 
volgens de gedeputeerde trouwens zeer opmerkelijk dat tot voor kort Syriss in negen plaatsen in België 
actief was maar nog niet in West-Vlaanderen. Dit is inmiddels rechtgetrokken, aldus de gedeputeerde.  
 
De gedeputeerde benadrukt dat er vanuit de provincie duidelijk werd gewezen op de noodzaak om de 
synergie en complementariteit van deze initiatieven te bewerkstelligen. De indicaties die de 
gedeputeerde op vandaag heeft is dat inderdaad mede door het interuniversitair overleg dat momenteel 
bezig is op dit terrein, men aan het werken is om maximaal de investeringen geïnduceerd door de 

provincie een aantal jaren terug, en het initiatief dat men van de Vlaamse regering verwelkomd, dat dit 
maximaal kan doen worden samengestroomd in de komende periode, ongeacht welke locatie daarvoor 
zou worden weerhouden. Het is zelfs zo, de gedeputeerde kan het niet zonder meer bevestigen, dat men  
goed moet kijken over wat men spreekt. Wat betreft de ontwikkeling van intelligente machines 
(machines die met elkaar kunnen converseren), werd de nadruk gelegd op de ontwikkeling binnen de 
KULeuven-faciliteit in Brugge, op een zware en open structuur. Wat betreft de demonstratie van 
bestaande technieken op dit terrein (robotica en dergelijke) is er nu reeds een demonstrator operationeel 
in het Kortrijkse en wordt dit verder uitgebouwd. Ook zijn er nog andere facetten aan dit dossier zegt de 
gedeputeerde. Eén van deze relevante facetten zijn de productieprocessen. De gedeputeerde zegt dat 
het wel eens zou kunnen zijn, dat ook inhoudelijk het initiatief dat nu gefinancierd wordt door Vlaamse 
regering, complementair en versterkend zou kunnen zijn met de inhoudelijke initiatieven die in de 
voorbije weken mede dankzij de provincie gestalte hebben kregen. Het dossier wordt opgevolgd zegt de 

gedeputeerde. Op verschillende terreinen wordt daar verder over gesproken. Het initiatief ligt bij de 
Vlaamse minister en ligt voor een stuk ook bij het overleg tussen de universiteiten die hierbij 
rechtstreeks betrokken zijn. De gedeputeerde benadrukt dat de provincie zal doen wat ze kan om er voor 
te zorgen dat dit complementair wordt ontwikkeld. Als de vestiging maar komt in West-Vlaanderen zegt 
de gedeputeerde, waar dit uiteindelijk zal zijn is bijkomstig voor de gedeputeerde. 
 
Repliek 
 
Als de vestiging inderdaad maar in West-Vlaanderen komt, dan stelt mevrouw Castelein voor dat er 
overleg gebeurt tussen de instanties. Dit gelet op het grote aantal jobs die er rechtstreeks of 
onrechtstreeks bij betrokken zijn. Zij vermoedt dat men daar in de toekomst nog iets over zal vernemen. 

 
 
Vraag nr. M/2017/87 
van de heer Kurt Himpe 
 
Behoefteberekening bedrijventerreinen in West-Vlaanderen 
 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, licht zijn vraag toe. Om in te kunnen spelen op de nood aan 
bedrijventerreinen in West-Vlaanderen heeft de provincie samen met de POM een proces opgestart om 
tot een nieuwe behoefteraming te komen voor de periode tot 2027. Om aanspraak te maken op een deel 
van het 1.500 ha tellende reservepakket dat op Vlaams niveau beschikbaar is moeten de subregionale 
tekorten worden aangetoond. Daarvoor werd een studiebureau ingeschakeld. De resultaten van de studie 

werden reeds besproken in de commissie en ook in de provincieraadzitting zijn hierover vragen gesteld. 
Vooral over de methodiek en de gebruikte parameters rezen vragen, aldus de heer Himpe. Het 
eindrapport van een studiebureau werd in opdracht van de provincie geëvalueerd door een extern 
studiebureau en het initiële vraagmodel werd aangepast. De heer Himpe deelt mee dat hieruit bleek dat 
bij het doorvoeren van de aanpassingen aan het eindrapport er plots een veel grotere vraag is naar 
bedrijventerreinen voor West-Vlaanderen en de negen subregio’s. De heer Himpe vestigt de aandacht op 
het feit dat de nood inderdaad groot is. Zo was de initiële nood aan bedrijventerreinen volgens de eerste 
studie voor Brugge 105 ha. Met de aanpassing van het vraagmodel was dit voor Brugge plots 174 ha. 
Voor Kortrijk kwam er 34 ha bij. Na de aanpassing plus 135 ha voor Kortrijk. Voor Roeselare was dit plus 
124 ha. Na aanpassing kwam er 160 ha erbij. In totaal voor West-Vlaanderen was er i.p.v. 381 ha, nood 
aan 751 ha. De nood aan bedrijventerreinen is dus plots veel groter dan wat uit de initiële studie bleek, 

aldus de heer Himpe. De nood blijkt zelfs dubbel zo groot als eerst werd ingeschat. Dan kan volgens de 



heer Himpe de vraag gesteld worden of het eerste studiebureau de bal niet verkeerd heeft geslaan. Er 
zijn een aantal vragen gesteld geweest in de provincieraad en de commissie. Men stelde toen vragen hoe 
men tot deze resultaten kwam. Ieper had zelfs 4 ha over in de initiële studie. De heer Himpe vraagt wat 
de kostprijs van het eerste studiebureau was. Ook de prijs van het tweede externe studiebureau wenst 
hij te kennen. Hij vraagt tenslotte of het mogelijk is om het eindrapport dat in de deputatie besproken is 
ook opnieuw in de commissie te brengen zodat over dit rapport nog eens gepraat kan worden. 
 
Antwoord 

 
De heer Franky Deblock, gedeputeerde, wil vooreerst stellen dat de provincie dit belangrijk dossier in 
hele goede samenwerking gedaan heeft met de POM. Het was een zeer leerrijk participatieproject waarin 
men tot een zeer mooie unieke consensus is gekomen als eindresultaat. Het is het eindresultaat dat telt 
zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde geeft de heer Himpe gelijk waar hij verwijst naar de eerste 
studie. Maar zoals het hoort heeft de provincie de eerste studie in het kader van het participatieproject 
besproken met alle betrokken geledingen. Daar werden vervolgens een aantal op- en aanmerkingen 
gehoord. De gedeputeerde is van mening dat het een wijze beslissing was om ervoor te zorgen dat een 
tweede instantie werd ingeschakeld en beide wetenschappers nadien met elkaar werden geconfronteerd. 
Dit is gelukt en men is gekomen tot een consensus via een aantal bijsturingen zegt de gedeputeerde. De 
eerste studie was te zeer gericht op Vlaamse trends, waar de bijsturingen echter voor een stuk gebeurd 
zijn op de West-Vlaamse trends. Daarmee dat men uiteindelijk tot een einddocument is gekomen waar 

iedereen achter staat. Dit is ongeveer een drietal weken geleden gebeurd. De gedeputeerde denkt dat dit 
uniek is in Vlaanderen, waar het immers moeilijker wordt om met de werkgevers en met het middenveld 
tot een unaniem akkoord te komen. De provincie is daar echter wel in geslaagd. De WVI, Leiedal, de 
Resoc’s, de provincie, de dienst POM, de dienst Ruimtelijke Planning en de volledige deputatie staan 
achter het project. De gedeputeerde benadrukt dat men heeft gezegd om de krachten bundelen om 
gemeenschappelijk te gaan aankloppen bij Vlaanderen. Dit is het positieve van het verhaal en is 
ondertussen gebeurd. De provincie West-Vlaanderen was de eerste en de enige provincie die met een 
zwaar onderbouwd dossier per regio, heel breed gedragen, naar Vlaanderen is gegaan. De gedeputeerde 
zegt dat hij echt denkt dat de provincie hiermee goed zit, zodanig dat de Vlaamse betrokken politieke 
verantwoordelijken hebben gezegd: finaliseer snel uw dossier want zij willen er werk van maken omdat 
wordt aangetoond dat de nood er is. In het huidig aantal cijfers zijn er ook voorzieningen voor een 
toekomstige groei voorzien en is dit heel goed gefundeerd en gedocumenteerd. De gedeputeerde wil 

iedereen die daaraan heeft meegewerkt danken. De provincie is dus echt in het offensief. Dit is uniek 
volgens de gedeputeerde en nu is het aan de provincie om het verder uit te werken. De gedeputeerde 
deelt mee dat in een volgende tweede commissie verder toelichting zal worden gegeven en dit regio per 
regio zodat eventuele verdere commentaren kunnen worden gegeven. Hetzelfde zal opnieuw gebeuren 
naar de verschillende geledingen. De gedeputeerde zegt dat niet kan worden gezegd dat de Resoc’s, WVI 
en Leiedal niet meer nodig zouden zijn. Ook zij gaan worden betrokken in de verdere uitwerking van het 
project. De horizontale samenwerking is de toekomst van deze provincie. De gedeputeerde is van 
mening dat dit project een schoolvoorbeeld is van hoe het kan. 
 
Repliek 
 

De heer Himpe verwijst naar zijn eerdere vraag in verband met de kostprijs van het eerste en tweede 
studiebureau. 
 
Tegenrepliek 
 
De gedeputeerde antwoordt dat het eerste studiebureau 97.000 euro heeft gekost en het tweede iets 
meer dan 9.000. Het tweede studiebureau werd betaald door de POM. 
 
De heer Himpe zegt dat er nood is aan bedrijfsgrond in West-Vlaanderen. Hij denkt dat iedereen in de 
provincieraad daarvan overtuigd is. Het zou volgens het raadslid inderdaad zeer goed zijn om de studie 
in de commissie toe te lichten. Bij het nalezen van het dossier heeft de heer Himpe immers fouten 
gevonden in bepaalde tabellen. Het dossier dat in de deputatie is gekomen bevat fouten in tabellen bij 

berekeningen. Dit dient te worden bekeken alvorens het doorgestuurd wordt, aldus de heer Himpe. 
 
 
Vraag nr. M/2017/88  
van mevrouw Gerda Schotte 
Woonbeleid 
 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, geeft mee dat in de zesde commissie van 14 juni van dit jaar 
als infopunt het toekomstig woonbeleid van de provincie werd voorgesteld. Er werden hierbij drie 
programma’s voorgesteld. Voor de Westhoek een programma met de titel Energieke Westhoek, voor 
Noord-, Zuid- en Midden- West-Vlaanderen wordt een provinciale investeringsmaatschappij 

vooropgesteld en voor de kust was een collectieve renovatie van appartementen de bedoeling, aldus 



mevrouw Schotte. Wat het laatste programma betreft werd een studiedag aangekondigd die op 27 
oktober 2017 zou plaats vinden om aan dit plan meer ruchtbaarheid te geven. Mevrouw Schotte deelt 
mee dat zij was ingeschreven voor deze studiedag maar zij ontving een bericht dat de studiedag niet 
doorging. Zij gaat over naar haar vragen. Zij wenst te weten waarom deze studiedag werd afgelast en 
wat de stand van zaken op vandaag is. Zij verduidelijkt dat zij geen vraag heeft omtrent de toekomst 
van de programma’s, aangezien het raadslid er van uit gaat dat dit bij de budgetbespreking van de 
programma’s aan bod zal komen. Mevrouw Schotte wijst op het feit dat zoals reeds in de vorige 
budgetwijziging kon worden vastgesteld, een deel van het budget van 2017 voor wonen wordt 

doorgeschoven naar 2019, meer bepaald naar de volgende legislatuur. Het raadslid hoopt dan ook dat 
voor het woonbeleid van de deputatie dat nog in 2018 kan geconcretiseerd worden, dit werkelijk zo zal 
zijn. 
 
Antwoord 
 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat de studiedag door Minawa werd georganiseerd 
en zij haar antwoord bijgevolg ook in naam van gedeputeerde Guido Decorte geeft. Mevrouw 
Vanlerberge geeft twee redenen mee voor het afgelasten van de studiedag, een inhoudelijke reden en 
een kwantitatieve. Er waren, meer dan twee weken nadat de uitnodiging was verstuurd, slechts twee 
mensen voor de studiedag ingeschreven, aldus de gedeputeerde. Tot zover de kwantitatieve reden. Maar 
veel belangrijker wat de gedeputeerde betreft, is de problematiek van het onderwerp. De gedeputeerde 

zegt dat zij zal proberen te vermijden om de vorige gesprekken en de toekomstige van volgende week 
door elkaar te halen. De gedeputeerde zegt dat het raadslid weet dat het programma voor de kust, 
gericht op renovatie van appartementsgebouwen en meergezinswoningen, de keuze is van de regio kust. 
De gedeputeerde benadrukt dat het cruciaal is dat de syndici en de verenigingen van mede-eigenaars 
uiteraard helemaal mee zijn in dit verhaal. Dit loopt echter trager dan verwacht. Dit is niet iets dat 
zomaar op één overleg kan gebeuren zegt de gedeputeerde. De oproep om projecten rond deze 
appartementsgebouwen te doen, ging gebeuren op deze studiedag. De inhoud viel echter weg, aldus de 
gedeputeerde. De gedeputeerde is van mening dat men niet, zonder helemaal op dezelfde lijn te zitten 
van de syndici en mede-eigenaars, toch kan doorgaan met een oproep. De gedeputeerde benadrukt dat 
de provincie dit niet zal doen. Verkiezingen volgend jaar of niet. Mevrouw Vanlerberghe zegt dat 
mevrouw Schotte het waarschijnlijk met de gedeputeerde eens zal zijn dat men hier met een nieuw 
beleid zit en dit vrij laat in de legislatuur. Er zullen geen risico’s worden genomen om dan achteraf te 

zien dat het eigenlijk niet goed was zegt de gedeputeerde. De studiedag is dus afgelast. Er was een 
totaal gebrek aan interesse, ook vanuit de provincieraad. Inhoudelijk vindt de gedeputeerde het 
belangrijker dat de syndici en de mede-eigenaars mee moeten zijn. De gedeputeerde zegt ook te 
spreken in naam van gedeputeerde Decorte. Men wil geen half werk afleveren, maar men wil die mensen 
echt meenemen. Men mag niet vergeten dat zo’n woonprogramma niet iets is wat wordt geschreven van 
nu tot aan de verkiezingen, maar hopelijk ook voor de volgende legislatuur de doorstart zal zijn voor 
wonen.  
 
Vervolgens gaat de gedeputeerde over naar de algemene vraag over hoe het ver het staat met de 
programma’s. De gedeputeerde verwijst hierbij naar de aanwerving van de programmacoördinator. 
Momenteel zijn er drie mensen, die niet overgaan naar Vlaanderen en dus bij de provincie blijven, en 

vanuit welzijn worden aangeduid als Wooncel. Deze mensen zijn zeer getraind in wat de provincie zal 
verder zetten, namelijk de SVK’s, de winter- en nachtopvang enzoverder. Over deze onderwerpen zal 
volgende week budgettair worden gesproken. Voor wat betreft de vernieuwingen in de woonprogramma’s 
had de deputatie al een hele tijd geleden beslist om de aanwerving van een programmacoördinator te 
kunnen doen om op deze manier meer expertise binnen te kunnen brengen, ook voor de toekomst. De 
aanwerving is na een eerste procedures zonder laureaat afgesloten. De aanwerving is bijgevolg nog 
steeds hangende. De nieuwe werkmethode om ook horizontaal te werken, de gedeputeerde verwijst 
hierbij naar Horizon 17, is ook een leerschool. Dit is iets wat tijd vraagt, aldus de gedeputeerde.  
Wat betreft de inhoud van de programma’s zelf deelt de gedeputeerde het volgende mee. Het 
programma voor de Westhoek staat het verst en de uitrol hiervan zal begin volgend jaar zijn. Over het 
programma van de kust heeft de gedeputeerde zonet de stand van zaken gegeven. Men zal blijven 
praten met diegenen die men moeten meehebben om dit programma verder te kunnen uitrollen. Ook dit 

gebeurt niet in één keer, maar is een voortdurende oefening. Voor Midden-, Zuid- en Noord-West-
Vlaanderen ligt de focus in deze regio’s op de versterking van de huurmarkt. Momenteel is daar eigenlijk 
net hetzelfde bezig, namelijk een onderzoek, de stakeholders en iedereen op dezelfde lijn krijgen om dit 
programma op een deftige manier en inhoudelijk sterk te kunnen opstarten, besluit de gedeputeerde 
haar antwoord. 
 
Repliek 
 
Mevrouw Schotte zegt dat zij een antwoord op haar vragen heeft gekregen. Zij vindt het spijtig voor de 
kust dat daar minder belangstelling voor is. Het heeft volgens haar weinig zin een programma te starten 
waar niemand naar vraagt. Zij hoopt dat snel een coördinator wordt aangeworven zodat in 2018 meer 

vooruitgang kan worden geboekt. 



 
 
Vraag nr. M/2017/89  
van mevrouw Elke Carette (Open Vld) 
 
Vacatures defensie. 
 
Mevrouw Elke Carette, Open Vld-raadslid, zegt dat veel mensen bij het horen over jobs bij defensie, 

onmiddellijk denken aan de grote basissen in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Ook in West-
Vlaanderen zijn er mogelijkheden van tewerkstelling bij defensie. De marinebasis van Zeebrugge wil het 
volgende jaar 260 nieuwe mensen aanwerven. De in te vullen jobs zijn zeer divers, waardoor ze een 
groot publiek zouden kunnen aanspreken. Op de lijst van vacatures in West-Vlaanderen voor 2018 staan, 
naast vacatures voor functies op zee, ook functies als kanonnier veldartillerie, chauffeur, 
vliegveldbrandweerman en magazijnier. Van de 260 aan te werven mannen en vrouwen zijn er 25 
officieren, 101 onderofficieren en 134 matrozen. Vanuit de marine klinkt echter de boodschap dat het 
invullen van deze vacatures zeer moeilijk verloopt, waardoor defensie infomomenten organiseert om het 
werken bij de marine toe te lichten. Op 28 november 2017 is er een infomoment op de marinebasis van 
Zeebrugge. Mevrouw Carette wijst erop dat er meer steun zal nodig zijn om de 260 vacatures te kunnen 
invullen. Er wordt dan ook gekeken naar het lokale bedrijfsleven, het onderwijs in de provincie West-
Vlaanderen en de provincie zelf. De marinebasis is in de streek een grote werkgever en van groot 

belang. Steun in de zoektocht naar geschikt personeel is dan ook op zijn plaats. Mevrouw Carette vraagt 
welke initiatieven de provincie zal nemen om deze vacatures te helpen invullen en of er 
samenwerkingsverbanden bestaan tussen de marine, het bedrijfsleven en het onderwijs, en zo niet, of 
deze gepland zijn. 
 
Antwoord 
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat het de eerste maal is dat hij een militair getinte vraag 
krijgt voorgeschoteld. De vraag is voor hem nieuw en hij was niet op de hoogte van de plannen van de 
marinebasis. Hij zegt wel geïnteresseerd te zijn en dat hij dit verder zal verifiëren. De profielen die 
gezocht worden vragen niet om bijzonder hoge kwalificaties en zouden kunnen openstaan voor een 
ruime groep van werkzoekenden die een minder hoge opleiding hebben genoten. Dat moet onderzocht 

worden. Het voorstel is om aan de mensen die in de POM actief zijn rond de arbeidsmarkt opdracht te 
geven om met de marine, de VDAB en de andere actoren contact te nemen om te bekijken wat de 
profielen zijn die gezocht worden en hoe er samen een initiatief kan worden genomen. Syntra West heeft 
een techniek ontwikkeld, de talentspotter, waarbij in een kort tijdsbestek de kwaliteiten en 
mogelijkheden van een bepaald persoon om een technisch beroep te vervullen worden gecheckt. De 
techniek helpt om met een grote kans op slagen mensen naar bepaalde werkgevers toe te leiden. Een 
dergelijke oefening zou ook kunnen gehanteerd worden voor de in te vullen functies bij de marine. De 
provincie staat open om de marine te steunen en eventueel te kijken welke bij- en 
omscholingsinitiatieven mogelijk zijn. De heer de Bethune belooft om in de loop van de volgende dagen 
met de marine contact op te nemen om na te gaan of ze steun wensen, welke de gevraagde profielen 
zijn en wat er samen kan worden gedaan. 

 
Repliek 
 
Mevrouw Carette dankt de heer de Bethune voor het positieve antwoord. Ze wijst erop dat haar fractie in 
de loop van de volgende week een bezoek zal brengen aan de marinebasis en dat ze die positieve 
boodschap zullen meedelen. 
 
 
Vraag nr. M/2017/90  
van de heer Peter Roose (sp.a) 
 
Innovatieve projecten met betrekking tot ‘Internet of Things’ 

 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, zegt dat zijn vraag slaat op een recente oproep van de 
Vlaamse regering, die 4 miljoen euro veil heeft voor projecten die steden en gemeenten kunnen indienen 
rond ‘Internet of Things’. Het gaat daarbij om projecten zoals gezondheidszorg op afstand, slim 
parkeren, energieverbruik, openbare verlichting. Gemeenten en steden kunnen meedoen aan een 
‘project call’ en, al dan niet in samenwerking met IMEC, middelen krijgen om dergelijke ontwikkelingen 
te maken die ook bruikbaar kunnen zijn voor andere gemeenten en steden. Het West-Vlaams 
provinciebestuur heeft in een aantal domeinen vaak succesvol een coördinerende rol opgenomen zoals 
bij de problematiek van de openbare verlichting en het herbestemmen van kerkgebouwen. West-
Vlaanderen kent ook een aantal hogescholen en onderzoekscentra die, naast IMEC, mogelijk partner 
kunnen zijn in het opzetten van samenwerkingsverbanden. De heer Roose vraagt in welke mate er 

vanuit de deputatie interesse is om rond dit project gemeenten en steden bij elkaar te brengen, als 



provincie een coördinerende rol te spelen en in staat te zijn om vanuit West-Vlaanderen tegen 31 januari 
2018 projecten in te dienen. 
 
Antwoord 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat de provincie zich voorbereid om deze Smart city-
toepassingen in te zetten in de volgende bestuursperiode. Momenteel zijn al enkele initiatieven 
opgestart. De eerste uitdaging slaat op het realiseren van een betere toegang tot het internet. Daarvoor 

worden de gebiedsgerichte werkers gecapteerd en gecoördineerd, onder andere de gebiedsgerichte 
werking uit de Westhoek. Het gaat daarbij over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het internet 
en de vormen waarbij dat best gebeurd in een landelijke grensregio en de problematiek van glasvezel, 
Wifi, hotspot, 4G- en 5G-dekking. Binnen de provincie zijn er nu al twee projectontwikkelingen die op het 
systeem van ‘Internet of Things’ aansluiten. Enerzijds het project precisielandbouw met drones van 
Inagro, waarbij gegevens rechtstreeks via het internet worden uitgewisseld. Anderzijds het project, op 
vraag van de stad Diksmuide, dat landbouwers zou toelaten om op hun eigen veld landbouwmachines 
rechtstreeks in beide richtingen te laten communiceren met de mestbank. Op langere termijn worden 
binnen het Europees project ‘Partons 2.0’ de internettoepassingen voor de zorgverlening in het landelijk 
gebied bekeken, zoals de problematiek van de alarmapparaten en de dispatching van zorgvrijwilligers en 
coaches. De heer Decorte verwijst ook naar initiatieven die samen met de Noord-Franse collega’s werden 
genomen, waarbij GIS-gegevens worden uitgewisseld en op elkaar afgestemd. 

 
Wat de projectoproep van de Vlaamse overheid betreft, zal de provincie zelf als instelling geen 
initiatieven nemen. De heer Decorte vindt het voorstel van de heer Roose wel de moeite waard om te 
onderzoeken. Als de provincie een kennispartner van de gemeenten wil zijn is het meer dan de moeite 
waard om na te gaan of de provincie in dit verhaal een coördinerende rol zou kunnen spelen en de heer 
Decorte zegt bereid te zijn om dit te bekijken.  
 
Repliek 
 
De heer Roose dankt de heer Decorte voor het antwoord en voor het engagement om dit verder te 
onderzoeken. 
 

 
Vraag nr. M/2017/91  
van de heer Wim Aernoudt (N-VA) 
 
Bouwberoepen in de provincie West-Vlaanderen. 
 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt dat de Pano-uitzending van 15 november 2017 met een 
gerichte focus op de kust pijnlijk blootlegde hoe dicht de immo-sector verweven is met sommige lokale 
politieke machthebbers. In sommige gevallen zijn het dezelfde personen die, ondanks persoonlijke 
verrijking, op camera blijven beweren dat van belangenvermenging geen sprake is. Het viel de heer 
Aernoudt op dat de provincie in het verhaal nooit werd genoemd, wat een bijzondere vaststelling is 

gezien heel wat beroepsdossiers in de provincie worden afgehandeld. Als sommige gemeentebesturen te 
dicht bij veel geld komen zijn ook de provinciale bestuurders niet meer zover verwijderd, want vele van 
de provincieraadsleden zetelen ook gewoon lokaal en nemen daar grote verantwoordelijkheid op. De 
heer Aernoudt zegt dat hij al jaren beroepsdossiers van bouwvergunningen opvraagt en al meerdere 
keren zaken vaststelde waarbij hij met vragen blijft zitten. Meer bepaald gaat het om dossiers waarbij 
iedereen negatief advies gaf, zowel de gemeentelijke ambtenaar als het lokaal bestuur en de provinciale 
ambtenaar, waarna de deputatie toch vergunde. Het toezicht van de provincieraadsleden wordt 
bemoeilijkt doordat deze beroepsopdracht door de provincie wordt uitgevoerd in medebewind. De 
provincie heeft in deze materie immers geen autonomie en voert de beoordeling van bouwberoepen uit 
in de plaats van een hogere overheid. Dat gegeven is in de huidige legislatuur al gebruikt als scherm om 
vervelende vragen te vermijden. Alleen al daarom vraagt de heer Aernoudt zich af of de behandeling van 
bouwberoepen binnen de provincie voldoende aan democratische controle is onderworpen. Hij vraagt hoe 

de deputatie handelt om te voorkomen dat er belangenvermenging is in de beoordeling van 
bouwberoepen en hoe er wordt vermeden dat er een schijn van belangenvermenging kan ontstaan. 
 
Antwoord 
 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat hij bij de inleiding van de vraag van de heer Aernoudt 
toch wat vraagtekens zou moeten plaatsen, maar dat hij zich bij de vragen zal houden. Hij wijst erop dat 
deze materie ook ieder jaar in de vraagstelling aan bod komt. Deze keer gaat de vraag over hoe de 
spelregels rond belangenvermenging binnen de deputatie worden gevolgd, teneinde geen 
belangenvermenging te hebben en de heer Vereecke zegt dat hij de regels nader zal verklaren. Voor de 
hoorzitting zijn er twee zalen, een zaal die de noordelijke dossiers van de provincie behandelt en waarin 

de zuidelijke gedeputeerden zetelen en een zaal met de zuidelijke dossiers van de provincie, waarin de 



noordelijke gedeputeerden zetelen. Per zitting zijn er tussen de 18 en 25 verslagen, verdeeld over de 2 
kamers, waarvan het kabinet van de heer Vereecke een samenvatting maakt voor de collega’s 
gedeputeerden, zodat zij al de essentie van de hoorzitting meekrijgen en kennis kunnen nemen van de 
verslagen. Na de hoorzitting is er overleg met de administratie en wordt bekeken hoe een voorstel kan 
worden geformuleerd naar de deputatie toe. Daarop wordt de zaak in deputatie besproken, waarna er 
wordt teruggekoppeld naar de administratie die over het dossier een juridische beslissing uitschrijft. Tot 
slot wordt dit een beslispunt in de deputatie. De provincie krijgt middelen van de Codex om 
plaatsbezoeken te organiseren, onder andere om na te gaan of de toestand overeenkomt met het 

verslag. Er is ook de mogelijkheid van een bijkomend onderzoek door de administratie en de toelating 
om kleine planaanpassingen te doen. Ook zijn het aantal beroepen tegen de beslissingen van de 
deputatie van 150 in het begin van de legislatuur op 40 tot 50 gebracht. Dat noemt de heer Vereecke 
een weigering met een positieve conclusie. Daarbij wordt geen vergunning afgegeven, maar wordt 
meegedeeld met welke tips uit het advies men rekening moet houden om eventueel een nieuw plan in te 
dienen. 
 
Tot slot geeft de heer Vereecke enkele cijfers. Van de beroepsbeslissingen zijn 50 % vergunningen en 
50% weigeringen. Zo komen de dossiers bij de deputatie binnen en zo ook gaan de dossiers buiten, als 
50 % vergunningen en 50 % afstand van vergunning, afstand van beroep, niet ontvankelijk of weigering. 
Op jaarbasis zijn er slechts 4 dossiers die om principiële redenen door een college tegen de deputatie 
worden aangetekend. Van de dossiers die daarna in beroep gaan bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen komt er éen op de drie dossiers terug, meestal door een gebrekkige motivatie. 
Wie familiale of commerciële banden heeft, onthoudt zich en verlaat de zaal en 80% van de ingestelde 
beroepen krijgen een negatief advies van de administratie.  
 
Soms zijn er dossiers met bepaalde moeilijkheden en is het een afwegen, maar het is de betrachting om 
iedereen aan zijn trekken te laten komen en de heer Vereecke hoopt te hebben aangetoond dat de 
deputatie deze materie serieus opneemt. 
 
Repliek 
 
De heer Aernoudt zegt veel positieve elementen te zien in het antwoord van de heer Vereecke. Om te 
vermijden dat er een schijn van belangenvermenging zou kunnen ontstaan, pleit onder andere Professor 

Reynaert voor een deontologische code waarin beïnvloeding wordt opgenomen De heer Aernoudt denkt 
dat dit een stap in de goede richting zou zijn. 
 
 
Vraag nr. M/2017/92  
van de heer Maarten Tavernier (Groen) 
 
Het Stevanstort te Lendelede. 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat de Krant van West-Vlaanderen onlangs terugblikte 
op de sluiting een zestal jaar geleden van het Stevanstort in Lendelede. Rond het dossier bestond een 

overlegcommissie, voorgezeten door de provincie. De overlegcommissie is zijn activiteiten plots gestopt, 
zonder dat de leden hiervan werden verwittigd. De heer Tavernier vraagt wat de reden van de 
stopzetting is en waarom hierover geen communicatie is gevoerd naar de leden van de commissie. 
 
Antwoord 
 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de commissie sloeg op de begeleiding van de exploitatie 
van de site. Als de exploitatie ophoudt te bestaan heeft de begeleidingscommissie geen rol meer te 
vervullen. Na het stopzetten van de activiteiten was er de verplichting om de site heel specifiek af te 
werken, wat ook is gebeurd. Daarover is er ook een rapport gemaakt, door OVAM goedgekeurd in juli 
2012. Het werk van de commissie was toen ook afgelopen. 
 

Repliek 
 
De heer Tavernier vindt het eigenaardig en hij citeert de laatste zin van het verslag van de commissie die 
luidt ‘De volgende overlegvergadering zal normaal gezien doorgaan in het najaar van 2012, in functie 
van de ontwikkelingen op het terrein: de vaststelling hieromtrent en andere mogelijke relevante 
informatie’. De heer Tavernier vindt het spijtig te moeten vaststellen de provincie niet heeft uitgevoerd 
wat ze in het verslag heeft beloofd. 
 
 
Vraag nr. M/2017/93  
van de heer Axel Weydts (sp.a) 

 



‘Oe ist’-campagne. 
 
De heer Axel Weydts, sp.a-raadslid, zegt zich bijna te willen excuseren voor het feit dat hij opnieuw de 
‘Oe ist’-campagne aanbrengt, omdat iedereen weet dat die taakstelling straks niet meer tot de 
bevoegdheden van de provincie zal behoren. Hij komt echter terug op de materie omdat hij heel bezorgd 
is. In de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams parlement, die op 7 november 
2017 is samengekomen, werd aan de minister gevraagd of hij de ‘Oe ist’-campagne van de provincie 
West-Vlaanderen zou verderzetten, hetzij enkel in West-Vlaanderen, hetzij in uitbreiding naar de andere 

provincies toe. De minister antwoordde, en de heer Weydts citeert ‘De financiële middelen van de ‘Oe 
ist’-campagne uit de provincie West-Vlaanderen om het taboe omtrent geestelijke gezondheid te 
doorbreken zijn in het kader van de interne staatshervorming niet overgedragen naar Vlaanderen. De 
afspraak dat we de provinciale projecten waarvan de financiering aan Vlaanderen overgedragen wordt 
zouden continueren is dus hier strikt genomen niet van toepassing.’ De heer Weydts zegt vast te stellen 
dat de middelen blijkbaar niet naar Vlaanderen zijn overgeheveld en dat de minister daardoor 
concludeert dat het project niet moet worden verdergezet. Hij hoopt dat het om een vergissing gaat en 
vraagt of mevrouw Vanlerberghe hierover meer duidelijkheid kan geven. 
 
Antwoord 
 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat het schrikken is als men het woordelijk verslag 

van de commissie van het Vlaams parlement leest. Ze heeft in de deputatie meegedeeld dat het om een 
vergissing gaat. Er is een groot mysterie ontstaan. De deputatie zal een brief schrijven om de onjuistheid 
recht te zetten. Het vereveningsjaar was 2014 en 100% van de middelen zijn verevend. De ‘Oe ist’-
campagne is een voorbeeld, maar de projecten liggen nog gevoeliger. Het gaat hierbij om een groot deel 
van het budget van welzijn en als de centen niet naar Vlaanderen zijn gegaan is de vraag waar het geld 
dan wel is terechtgekomen. Vanuit de provincie is alle geld naar Vlaanderen gegaan en mocht de 
minister vanuit de financiële dienst van Vlaanderen minder geld hebben gekregen, dan ligt het probleem 
op dat niveau en mag de minister dit niet afwentelen op de provincies. Mevrouw Vanlerberghe hoopt het 
incident te kunnen sluiten door met minister Vandeurzen verder te blijven praten. De middelen zijn 
overgedragen en het is de keuze van Vlaanderen wat er wordt verdergezet, mits ze daarbij de juiste 
uitleg geven en de reden van hun keuze niet terugschuiven naar de provincie. Het is voor haar 
medewerkers van de Dienst Welzijn immers al moeilijk genoeg. 

 
Repliek 
 
De heer Weydts zegt dat het heel duidelijk is dat er vanuit de provincie geen fouten zijn gemaakt en hij 
gaat ervan uit dat de minister te goeder trouw is en dat het om een misverstand gaat. Vanuit zijn fractie 
zullen ze de materie in het Vlaams parlement verder blijven opvolgen. 
 
 
De voorzitter sluit de mondelinge vraagstelling. 
 
 

 



 



I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gedeputeerden 
 
 
 
 

 

GUIDO DECORTE 
 

 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. S/2017/ 
van  
van  
 

<Onderwerp van de vraag> 

 
<vraag> 
 

Antwoord 

 
<antwoord> 
  



 

FRANKY DE BLOCK 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT EN 
WEGINFRASTRUCTUUR 
 
Vraag nr. S/2017/ 
van  
van  
 

<Onderwerp van de vraag> 

 
<vraag> 
 

Antwoord 

 
<antwoord> 

 
 
  



 

CARL VEREECKE 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN ALGEMENE FINANCIERING, BUDGET EN ADMINISTRATIEVE BEROEPEN, 
PERSONEEL, INFORMATIETECHNOLOGIE, SPORT EN PROVINCIAAL ONDERWIJS 
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JEAN DE BETHUNE 
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MYRIAM VANLERBERGHE 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN CULTUUR EN WELZIJN 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet werd 
geantwoord 
 
 
 
 

 

GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
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Van  
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II. MONDELINGE VRAGEN 
 

Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. dag maand jaar 
 
Vraag nr. M/2017/61 
van de heer Koen Bultinck (Vlaams Belang) 

 
Vlaamse handhavingsweek tegen zwerfvuil 
 
De heer Koen Bultinck, Vlaams Belang-raadslid, deelt mee dat de gouverneur drie jaar geleden met de 
actiedag tegen zwerfvuil startte, omdat hij objectief vaststelde dat het er in West-Vlaanderen soms wat 
minder proper bij ligt dan in andere regio’s in België. Ondertussen is Vlaanderen het initiatief van de 
gouverneur gevolgd en mee op de kar gesprongen. Vorige week was er immers een volledige actieweek 
rond zwerfvuil deelt de heer Bultinck mee. In West- Vlaanderen gingen ongeveer 450 personen met PV-
en GAS bevoegdheid op pad om te controleren op zwerfvuil. In bijkomende orde heeft de gouverneur 
naar aanleiding van dit initiatief meegedeeld dat hij met verschillende middenveldorganisaties in 
onderhandeling is, zoals onder meer Unizo en de Bouwunie. Dit om nog verder te kunnen sensibiliseren 
rond zwerfvuil vermits er nog altijd een ernstig probleem rond zwerfvuil is, aldus het raadslid. De heer 

Bultinck gaat over naar zijn vragen. Het zou hem een plezier doen indien de gouverneur vandaag reeds 
een eerste stand van zaken in dit dossier kan geven: een eerste evaluatie en een aantal eerste 
voorzichtige resultaten met betrekking tot deze handhavingsweek. Het raadslid beseft dat de tijdsdruk 
wat kort is, maar hij verwacht toch een aantal eerste resultaten. In tweede orde vraagt de heer Bultinck 
naar het eventuele resultaat van de gesprekken met de middenveldorganisaties. 
 
Antwoord 
 
De heer Carl Decaluwé, gouverneur, beaamt dat de heer Bultinck zeer snel op de bal speelt. Wat betreft 
concrete resultaten zegt de gouverneur dat hij voorlopig moet ontgoochelen, in West-Vlaanderen loopt 
de handhavingsweek immers nog tot het eind van deze week. De gouverneur legt uit dat een aantal 

belangrijke partners, onder meer de politie, gevraagd hebben (in het bijzonder de politie aan de kust 
aangezien zij bijzondere drukke maanden juli en augustus hebben gehad) om de handhavingsweek wat 
te verlengen. Op deze manier is het voor de politie mogelijk om verlof te kunnen opnemen en 
tegelijkertijd actief te kunnen deelnemen aan deze handhavingsweek. Op dit ogenblik zijn er nog acties 
aan de gang en vandaar dat het aantal meldingen en vaststellingen op vandaag nog niet bekend is, aldus 
de gouverneur. In West-Vlaanderen wordt voorzien om op 21 november 2017 een globaal 
evaluatiemoment met alle toezichthouders te houden. De gouverneur hoopt dat de resultaten op dat 
ogenblik zullen kunnen worden vrijgegeven. Wel is het volgens de gouverneur reeds geweten dat aan 
deze actie 63 van de 64 steden en gemeenten en 18 van de 19 politiezones binnen West-Vlaanderen 
actief hebben meegewerkt. Dat is zeer opvallend en maakt de actie zeker geslaagd zegt de gouverneur. 
De gouverneur heeft inderdaad gesprekken gevoerd met Unizo, de Bouwunie en Cycling Vlaanderen. Hij 
licht deze gesprekken toe. Wat Unizo en de Bouwunie betreft hebben zij de communicatie over de 

handhavingsweek naar hun eigen leden toe mee ondersteund. Naar concrete invulling toe, dit betekent 
om ook zelf acties mee te voeren op het veld, zou het de bedoeling zijn om dit terug op te pikken in de 
editie van 2018. Voor wat Cycling Vlaanderen betreft zijn er een aantal verkennende gesprekken 
geweest en dit in het bijzijn van wielrenners, ploegleiders en organisatoren van wielerwedstrijden. Er 
werd een actielijst opgesteld met alle mogelijke maatregelen, hetzij voor de organisator, hetzij voor de 
renners, hetzij voor de recreanten. De gouverneur heeft gevraagd dit op de agenda van het 
directieoverleg van diverse afvalintercommunales te brengen. Belangrijk is ook te vermelden dat in 
overleg met het team van de mooimakers, zijnde het team van Vlaanderen, recent gesproken is, aldus 
de gouverneur. De feedback die de gouverneur hierover heeft gekregen is dat men in het werkplan van 
2018 opnieuw naar concrete realisaties wenst te gaan, er wordt gehoopt om in 2018 mee te velde de 
zwerfvuilacties te kunnen ondersteunen. Ook vanuit Vlaanderen blijft men hanteren dat West-Vlaanderen 
wat fungeert als een proeftuin voor gans Vlaanderen. De gouverneur hoopt in elk geval dat ook op 

termijn echt resultaten worden van gezien van deze sensibilisering, namelijk dat men het zwerfvuil en 
sluikstorten ziet minderen. De gouverneur vestigt de aandacht op het feit dat het verwijderen van 
zwerfvuil gemiddeld 10 euro per West-Vlaming kost en het bijgevolg zeker de moeite is om dit aan te 
pakken. Op het ogenblik dat de gegevens beschikbaar zullen zijn in de tweede helft van november zullen 
deze worden overgemaakt en kenbaar gemaakt, besluit de gouverneur. 
 
Repliek 
 
De heer Bultinck begrijpt dat het wat kort dag was om nu al concrete cijfers te kunnen geven. Hij meent 
echter dat het belangrijk is om deze problematiek verder op te volgen. 
 

 
Vraag nr. M/2017/62 
van mevrouw Gerda Schotte (Groen) 



 
Regionaal erfgoeddepot Brugge 
 
Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, licht haar vraag toe. In de Standaard van 20 september 
laatsleden was te lezen dat de stad Brugge een loods zal aankopen om die vervolgens te laten 
ombouwen tot erfgoeddepot. In hetzelfde artikel wordt ook verwezen naar de provincie en dit met de 
vraag naar financiële middelen uitgaande van de provincie om deze loods te kunnen aanpassen op het 
vlak van klimatologische omstandigheden en beveiliging. In de commissievergadering van vorige week 

stelde de heer Immanuel De Reuse hierover reeds een vraag, maar de gedeputeerde kon toen enkel 
melden dat er nog geen vraag van de stad Brugge terzake was gekomen, aldus mevrouw Schotte. Zij 
gaat over naar haar vragen. Ten eerste wenst mevrouw Schotte te weten of er reeds een vraag van stad 
Brugge naar subsidies verleend door de provincie is gekomen. Indien deze vraag van stad Brugge komt 
vraagt mevrouw Schotte of de provincie hier zal op in gaan en hiervoor in de begrotingswijziging die 
vandaag voorligt middelen zijn voorzien. Dit zou immers nog in 2017 moeten gebeuren aangezien dit 
onder de bevoegdheid cultuur valt zegt mevrouw Schotte. Indien de provincie mee subsidieert, wat 
zullen de mogelijkheden voor andere gemeenten in de regio zijn om van dit depot gebruik te maken. 
Tenslotte vraagt het raadslid of er reeds vragen door andere gemeenten in de regio naar de provincie toe 
zijn geweest om gebruik te maken van een erfgoeddepot zoals dit onlangs werd gerealiseerd in Ieper en 
Heule. 
 

Antwoord 
 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, bevestigt dat er in de commissie inderdaad een vraag 
gesteld is geweest. Een vraag die gebaseerd was een krantenartikel, aldus de gedeputeerde. Zij geeft 
dan ook graag een stand van zaken. Bij het begin van deze legislatuur is er in de raad een beleidsnota 
goedgekeurd voor cultuur, in deze nota werd opgenomen het streven naar en het budgetteren van drie 
regionale erfgoeddepots. Dit was een ambitieuze keuze en het ziet er naar uit dat dit zou kunnen slagen 
aldus de gedeputeerde. Wat betreft de regio Kortrijk-Ieper is er de opening in Ieper op 8 december en 
gisteren was er de persconferentie in Kortrijk. Vervolgens verwijst de gedeputeerde naar de vraag van 
de regio Brugge, dus de stad Brugge, die zou moeten instaan voor het laatste erfgoeddepot in de regio 
Brugge. De gedeputeerde bevestigt dat deze middelen reeds al die tijd zijn voorzien in de bestemde 
gelden. Men moet immers in het begin van de legislatuur niets beloven om vervolgens geen middelen 

voorzien, aldus de gedeputeerde. Deze middelen moeten uiteraard nog op de juiste actienummers 
worden gezet zegt de gedeputeerde. Maar dit kan enkel als alle betrokken partijen bereid zijn tot zeer 
bekwame spoed. Als er effectief spoed wordt gezet achter deze zaak, de gedeputeerde richt zich hierbij 
naar de heer Dirk De Fauw, kan dit depot nog worden gerealiseerd. De keuze werd indertijd immers 
gemaakt en de middelen zijn voorzien.  
De gedeputeerde neemt ter informatie en heel kort iedereen graag even mee in de tijd. Op 18 februari 
2015, de gedeputeerde verwijst hierbij naar een brief, is er van de stad Brugge een vraag gesteld naar 
de eventuele mogelijkheid om een regiodepot te bouwen. Dit was echter een andere piste, m.a.w. een 
andere locatie. Dit is niet doorgaan, het is nooit tot een dossier gekomen verduidelijkt de gedeputeerde. 
Maar de informatie is uiteraard gegeven net zoals aan anderen die de vraag zouden stellen zegt de 
gedeputeerde. Andere gemeenten hebben nooit een vraag gesteld waarmee de gedeputeerde de 

bijkomende vraag van mevrouw Schotte beantwoordt. In het jaar 2017 is er intussen, als de 
gedeputeerde zich niet vergist, een tweede piste onderzocht in Brugge die ook nooit tot het dossier heeft 
geleid. Nu is er een derde piste, zeg maar locatie, waar vanuit Brugge wordt bevestigd dat dit de keuze 
is die ook voor Brugge de beste zou zijn en men met bekwame spoed en binnen een aantal weken het 
dossier zou kunnen neerleggen bij de provincie. De gedeputeerde deelt mee dat de deputatie vandaag 
een brief heeft verstuurd naar Brugge omdat de deputatie proactief ook wil melden dat het einde van de 
bevoegdheid cultuur echt nabij is. Administratief leek het de deputatie belangrijk om nog eens alle 
puntjes op een rij te zetten. Er wordt hierbij gewezen op de tijdsdruk om dit alles nog helemaal correct in 
de raad te kunnen krijgen. Het ziet er naar uit dat drie depots letterlijk zullen kunnen worden rechtgezet. 
Maar de gedeputeerde stelt dat wachten is op de stad Brugge of zij al dan niet nog problemen hebben. 
De gedeputeerde kan immers niet in hun plaats kijken. De gedeputeerde zegt dat zijn voortdurend naar 
de heer Dirk De Fauw kijkt, dit heeft te maken met het feit dat het schepencollege nu in actie is voor een 

juiste locatie, besluit de gedeputeerde. 
 
Repliek 
 
Mevrouw Schotte stelt dat er blijkbaar toch wat schot in de zaak komt. Zij hoopt dat andere gemeenten 
in de regio in de toekomst ook gebruik kunnen maken van het depot. 
 
Tegenrepliek 
 
De gedeputeerde stelt dat het regionaal gebruik een voorwaarde is voor het depot. 
 

 



Vraag nr. M/2017/63 
van de heer Kurt Ravyts (Vlaams Belang) 
 
Herbestemming militair domein Koksijde 
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat er eind augustus nog eens over het 
militair domein van Koksijde, namelijk over de herbestemming van dit domein, werd gecommuniceerd. 
Er werd gecommuniceerd door de gemeente, maar ook door de ministers. In deze communicatie gaat het 

over de mogelijke verhuizing van de luchtmachtbasis en dan uiteraard over het reddingaspect van de 
luchthaven naar Oostende. De heer Ravyts stelt dat iedereen weet dat de provincie betrokken partij is. 
De provincie is al een tijdje bezig, of is althans bezig geweest, met de opmaak van een masterplan van 
deze site. Deze site omvat 350 ha in zijn totaliteit. Na een masterplan moet er een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan komen verduidelijkt de heer Ravyts. Vandaar dat hij wenst te peilen naar een stand van 
zaken in dit dossier. Al deze verschillende mensen communiceren immers over de site. Men zegt dat er 
een gemeenschappelijk containerpark met Veurne komt. Er komt ruimte voor wonen en dit zeker voor 
sociaal wonen bij Koksijde dorp. Een groot deel van de site wordt ook terug gegeven aan de natuur. Dit 
wordt soms vergeten zegt de heer Ravyts. En er is zelfs een scenario waarbij defensie, meer bepaald de 
helikopterbasis, zou kunnen blijven bestaan, dit weliswaar in een veel kleinere setting. Er is ook een 
middeleeuwse waterloop die terug zou worden geherwaardeerd. Tenslotte zou ook de West Aviation Club 
in Koksijde een plaats krijgen. De heer Ravyts vraagt hoe ver dit dossier staat. Hij zou graag ook 

communicatie vanuit het provinciebestuur lezen en horen.  
 
Antwoord 
 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, beaamt dat dit dossier geruime tijd on hold werd gezet wegens 
het gebrek aan een beslissing van de bevoegde minister van Defensie. Deze definitieve beslissing is er 
nog altijd niet, maar eind augustus heeft de provincie dan toch groen licht gekregen om door te gaan 
met een aantal scenario’s. Dit in de hypothese dat als er iets over blijft van militair domein dit zeker in 
een kleiner volume zal zijn. Dit was eind augustus verduidelijkt de gedeputeerde. De gedeputeerde deelt 
mee dat er op 11 oktober 2017 een nieuwe stuurgroep met alle betrokken actoren samenkomt. Op deze 
nieuwe stuurgroep gaan op basis van de gedeeltelijke besluitvorming van de minister van Defensie 
knopen worden doorgehakt om een aantal scenario’s uit te werken, er over te communiceren en voor te 

leggen aan de bevolking. Er werd hiervoor reeds een tijdschema uitgewerkt, aldus de gedeputeerde. Op 
11 oktober 2017 vindt de hierboven vermelde stuurvergadering plaats. De ambitie is om de startnota in 
de deputatie van november te laten komen. De gedeputeerde gaat er vanuit dat deze deadline zal 
worden gehaald. Vervolgens is er een participatiemoment, namelijk twee infomarkten, twee namiddagen 
in de periode december, januari, begin februari. De gedeputeerde verwacht dat veel zaken uit deze 
participatiemomenten zullen voortkomen. Dit is althans de bedoeling en is logisch en evident. Dit alles 
zal moeten worden verwerkt en dit zal tegen uiterlijk eind april zijn. Vervolgens gaat er eind april 
opnieuw een nota naar de deputatie. De ambitie is aanwezig om het voorontwerp in mei 2018 klaar te 
hebben, aldus de gedeputeerde. Voor de zomer is er de plenaire. De voorlopige vaststelling is voorzien  
eind 2018, omdat het nu eenmaal niet anders kan zegt de gedeputeerde. Men moet zich immers aan de 
termijnen houden. Dan volgt een openbaar onderzoek. Als alles goed meevalt volgt een definitieve 

vaststelling in juni 2019 stelt de gedeputeerde. De gedeputeerde is van mening dat de heer Ravyts ten 
gronde gelijk heeft, het is immers een belangrijk dossier. Het is ook een toekomstdossier op tal van 
facetten, zoals wonen, bedrijvigheid, groen en samenwerking tussen gemeenten. De dingen zijn wat ze 
zijn, de minister heeft al een klein beetje kleur bekend en in functie daarvan kan de provincie verder 
werken. De provincie zal zoals naar gewoonte haar verantwoordelijkheden opnemen, besluit de 
gedeputeerde 
 
Repliek 
 
De heer Ravyts zegt dat zijn fractie uiteraard verheugd is dat er schot in de zaak komt en er op 11 
oktober wellicht een aantal bekrachtigen volgen. Hij vermoedt dat Koksijde, Veurne en alle andere 
betrokkenen, behalve misschien Defensie, intussen wel weten wat ze precies willen op deze terreinen. 

Het gesprek kan zeker bij de begrotingsbesprekingen verder gaan, aldus het raadslid. 
 
 
Vraag nr. M/2017/64 
van heer Luc Coupillie (N-VA) 
 
Provinciaal afwegingskader windturbines 
 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, licht zijn vraag toe. Op donderdag 19 mei 2016 stelde de provincie 
West-Vlaanderen als eerste provinciebestuur een afwegingskader specifiek voor kleine windturbines voor. 
Het heeft veel voeten in de aarde gehad, er waren veel tussenkomsten over dit kader in de raad, maar 

uiteindelijk werd het bewuste kader in 2016 in de raad geboren, aldus het raadslid. Iets meer dan één 



jaar verder is er maar één pilootgemeente waar een kleine windturbine staat. De heer Coupillie is van 
mening dat dit in tijden waar men de mond vol heeft van hernieuwbare energie, dit zeer weinig en zeer 
ondermaats is. Het opgemaakte kader was dan ook, aldus het raadslid, veel te streng voor dit type 
turbine. Dit leidt tot de eerste vraag van de heer Coupillie. Hij vraagt zich af of het afwegingskader kleine 
windturbines niet dringend herzien moet worden. De beperkingen van kleine windturbines zijn gekend. Er 
is in West- Vlaanderen zeer zeker ook vraag naar middelgrote windturbines. Ook en vooral voor eerste 
klasse bedrijven, aldus de heer Coupillie. Sinds 23 februari 2017 is de provincie hiervoor bevoegd en 
bijgevolg vergunningverlenende overheid. De N-VA-fractie heeft echter weet van een casus waarbij bij 

een aanvraag van een dergelijke turbine het antwoord van de provinciale ambtenaar was dat de 
deputatie dit niet zal toestaan, wegens geen kader. Vandaar de tweede vraag van de heer Coupillie of de 
provincie kan zorgen voor een afwegingskader voor een middelgrote windturbine. 
 
Antwoord 
 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, bevestigt dat de provincie West-Vlaanderen het kader voor de 
kleine windturbines als eerste en waarschijnlijk nog steeds als enige provincie heeft opgemaakt. De 
gedeputeerde zegt dat de heer Coupillie toen één van de actoren was die meermaals geageerd heeft dat 
dit kader er zou komen. De gedeputeerde verwijst hierbij naar een welbepaalde landbouwer waar een 
kleine windturbine nu operationeel is. De provincie doet met dit testtoestel ook een aantal dingen. Er 
moeten verder worden afgewacht. De gedeputeerde verneemt dat in de landbouwsector potentieel 

geïnteresseerden te vinden zijn. De inschatting van Inagro is dat er wel degelijk nood is aan de turbines. 
Inagro geeft daar informatie rond. Wat nieuw is, is echter nog onbekend stelt de gedeputeerde. De 
betrokken professoren zeiden ook dat er heel wat brol op de markt is te vinden. Aan minister Tommelein 
werd daarom gevraagd om voor regulerende maatregelen te zorgen in de vorm van kwaliteitslabels die 
worden uitgereikt voor wat rendement betreft. Ondertussen werd hier verder niets meer over vernomen. 
De technologie is nog in volle ontwikkeling. De gedeputeerde zou het in se niet negatief benaderen, maar 
het moet inderdaad verder worden opgevolgd. De kans is er. De gedeputeerde denkt dat het aan hun is, 
radio trottoir is altijd de beste reclame stelt hij. Indien de betrokken landbouwer, die langzaam het 
rendement van zijn turbine zal kunnen vast stellen, dit in de landbouwsector met verve door verteld, is 
de gedeputeerde ervan overtuigd dat dit wel een toekomstig succes zal generen. 
De gedeputeerde gaat over naar de vraag betreffende de middelgrote windturbines. Een drietal weken 
terug hebben gedeputeerde Naeyaert en gedeputeerde De Block heel wat gesprekken over dit onderwerp 

gevoerd. Zij gaan de betrokken vakexperten werkgroep opnieuw samen brengen om te kijken als het 
zinvol is om ook daar een apart kader te ontwikkelen. Het is volgens de gedeputeerde echter maar 
logisch dat als er ondertussen een aanvraag is voor een middelgrote turbine de ambtenarij kan zeggen 
dat dit niet mogelijk is omdat er geen kader is. De ambtenarij voert alles correct uit en er kan naar hen 
dan ook niet met de vinger worden gewezen, aldus de gedeputeerde. Het is aan hem en gedeputeerde 
Naeyaert om dit verder op te volgen. Er zal hierover worden terug gekoppeld op een volgende raad en 
men heeft altijd de mogelijkheid om vragen te stellen, besluit de gedeputeerde. 
 
Repliek 
 
De heer Coupillie zegt dat hij inderdaad altijd de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. Hij heeft ze nu 

gesteld. Hij hoopt dat hij binnen drie à vier maanden niet opnieuw moet terug komen op dit onderwerp. 
Hij hoopt dat er werk wordt gemaakt van de middelgrote turbines, daar is echt vraag naar, aldus het 
raadslid. Het raadslid verwijst naar het nieuws van deze week waaruit blijkt dat de minister van Energie 
bijna op zijn knieën zit en smeekt dat particulieren en ondernemers aan groene energie gaan winnen. 
Zeker ook de overheid, vandaar nog eens de vraag van de heer Coupillie dat de provincie hier haast en 
spoed bijzet. 
 
 
Vraag nr. M/2017/65 
van de heer Kurt Himpe (N-VA) 
 
Groepsaankoop zonnepanelen 

 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, start zijn vraag met de vaststelling dat in het jaar 2016 opnieuw een 
groepsaankoop voor zonnepanelen werd georganiseerd. Vorig jaar stelde de heer Himpe ook een vraag 
over de groepsaankoop en toen werd geantwoord dat er enkel nog een overeenkomst in verband met 
ondersteunende communicatie werd afgesloten met Eos. Heel wat West-Vlaamse inwoners hebben toen 
een persoonlijk voorstel ontvangen voor een compleet zonnepanelen systeem en uiteindelijk heeft ook 
een deel van deze gezinnen beslist om het persoonlijk voorstel te aanvaarden. Er waren ook heel wat 
gezinnen die het voorstel niet hebben aanvaard. In het begin van deze maand kregen deze gezinnen, 
geïnteresseerd in de groepsaankoop maar die het voorstel niet hebben aanvaard, echter plots een e-mail 
met de vraag om zich vrijblijvend in te schrijven voor de groepsaankoop groene stroom en gas van de 
stad Oostende. De betreffende e-mail in kwestie wordt op het scherm geprojecteerd. De heer Himpe 

werd gecontacteerd door gezinnen die hierover vragen hebben. Men tekent in voor een groepsaankoop 



voor zonnepanelen en plots worden deze gezinnen door de stad Oostende gecontacteerd voor een andere 
groepsaankoop. Deze gezinnen stellen zich vragen over de privacy. In de deelnemings- en privacy 
voorwaarden staat in artikel 5.3 dat de deelnemer toestemming geeft tot verstrekking van de 
persoonsgegevens aan de winnende leverancier, de netbeheerder en andere deelnemende partijen nadat 
de deelnemer het aanbod heeft geaccepteerd. Deze gezinnen hadden het aanbod echter niet 
geaccepteerd. Aangezien de provincie betrokken is via een overeenkomst, weliswaar voor de 
ondersteunende communicatie, heeft de provincie er baat bij dat alle voorwaarden correct nageleefd 
worden, aldus de heer Himpe. Dit vooral omdat veel mensen denken dat de provincie de organisator is 

voor de groepsaankoop in West-Vlaanderen. De heer Himpe vraagt of de gedeputeerde op de hoogte is 
van deze gang van zaken en bereid is om contact op te nemen met de organisator van de 
groepsaankoop om meer uitleg te krijgen over de praktijken. 
 
Antwoord 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, bevestigt dat de provincie in het jaar 2016 ondersteuning heeft 
gegeven aan de groepsaankoop zonnepanelen. Deze groepsaankoop werd georganiseerd door Eos 
Oostende. In 2017 heeft de provincie dit niet meer gedaan omwille van de eenvoudige reden dat de 
provincie heel wat vragen en opmerkingen kreeg over deze groepsaankoop terwijl de provincie geen 
organisator was van de groepsaankoop. Dit is de reden waarom de provincie deze ondersteuning heeft 
stopgezet. De gedeputeerde antwoordt op de eerste vraag van de heer Himpe door te stellen dat de 

provincie inderdaad niet op de hoogte was van het eventueel contacteren van de deelnemers aan de 
groepsaankoop zonnepanelen voor het aanbieden van andere groepsaankopen.  
Wat betreft de tweede vraag van de heer Himpe zegt de gedeputeerde dat de deputatie toch 
geïnformeerd heeft bij Eos hoe de vork nu aan de steel zit en dit ondanks het feit dat de provincie West-
Vlaanderen geen organisator is. De gedeputeerde verwijst naar de opmerking van het raadslid met 
betrekking tot het artikel 5.5 in de voorwaarden. Er staat duidelijk vermeld dat de deelnemer 
toestemming geeft om na deze groepsaankoop te worden geïnformeerd over andere groepsaankopen. 
Als de deelnemer echter per e-mail of via de telefoon aangeeft dit niet op prijs te stellen worden diens 
gegevens verwijderd. De gedeputeerde gaat dus ook voort op dit artikel. Hij hoort uit het verhaal van het 
raadslid dat mensen die dit niet aangevinkt zouden hebben, zij het betreffende bericht toch gekregen 
hebben. De gedeputeerde heeft dit overgemaakt aan de betrokken organisatie. Als deze mensen dit echt 
kunnen bewijzen, zou de gedeputeerde aanraden om hun zorgen en effectieve vraag over te maken aan 

de betrokken organisatie. De gedeputeerde kan enkel de bekommernis overmaken aan de betrokken 
organisatie. Indien men, ook al zegt Eos dat het niet kan dat iemand die dit niet heeft aangevinkt, toch 
wordt aangeschreven voor andere groepsaankopen, indien de betrokkenen dit kunnen bewijzen, zou de 
gedeputeerde aanraden om contact op te nemen met de betrokken organisatie die graag bereid is om 
van gedachten te wisselen. 
 
Repliek 
 
Het raadslid stelt dat goede afspraken goede vrienden maken. Aangezien de perceptie leefde dat de 
provincie West-Vlaanderen eigenlijk de organisator was, is het volgens de heer Himpe een goed punt dat 
er een grondige evaluatie van deze samenwerking is gemaakt geweest en dat op basis van de mindere 

ervaringen de ondersteuning is stopgezet. De heer Himpe bedankt de gedeputeerde voor de opvolging en 
het raadslid zegt de betrokken gezinnen te contacteren en hen aanraden om zeker met de organisatie in 
overleg te gaan, want hij hoort van andere collega’s dat ook zij gecontacteerd zijn over deze zaak.  
 
 
Vraag nr. M/2017/66 
van de heer Maarten Tavernier (Groen) 
 
Provinciale domeinen binnen de grenzen van digitaal raadpleegbare jachtplannen 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, licht zijn vraag toe. In de verlofmaanden werden de 
jachtplannen voor heel Vlaanderen online beschikbaar gemaakt. Een item waar de gouverneur in het 

verleden aan de kar voor heeft getrokken. Het raadslid wil de gouverneur hiervoor bedanken. Het duurde 
echter niet lang of er kwamen tal van onlogische situaties naar boven: industrieterreinen, woonwijken, 
sportvelden, kerkhoven, scholen werden opgenomen in de jachtplannen. Het werd dus tijd dat dit op een 
hedendaagse manier wordt ontsloten, aldus de gedeputeerde. Men kan natuurlijk argumenteren dat een 
opname in een jachtplan niet betekent dat men er ook effectief zal of mag jagen, maar logisch is het 
niet. Er moet bovendien niet echt een schriftelijk bewijs geleverd worden van het jachtrecht, tenzij bij 
overlappingen. Dit maakt de controleerbaarheid ervan dus bijzonder zwak, aldus het raadslid. De Groen-
fractie was nieuwsgierig naar de situatie van de provinciale domeinen en groenen assen. Volgens de 
wetgeving is het verboden te jagen op domeinen van openbare besturen, tenzij dit met een openbare 
aanbesteding werd toegekend. Dit is niet het geval in West-Vlaanderen. De enige uitzondering waar wel 
gejaagd mag worden is op locaties waar dit in een akte werd voorzien. Het raadslid verwijst hierbij naar 

een schriftelijke vraag van 2015. Dit zou enkel het geval zijn voor de Kemmelberg en de gasthuisbossen 



voor een aantal percelen. Toch blijkt bij het raadplegen van de plannen dat er een zevental domeinen 
zijn die gedeeltelijk op jachtplannen voorkomen, naast de bovengenoemde domeinen zijn dit 
Bulskampveld, de Damse vaart, de Gavers, de Palingbeek en de Ijzerboomgaard. Vermoedelijk heeft dit 
volgens de gedeputeerde niet te maken met kwaad opzet, maar heeft het eerder te maken met het te 
weinig actualiseren van de plannen naar aanleiding van de uitbreidingen van het provinciedomeinen. Met 
de groenen assen is het erger gesteld, aldus de heer Tavernier. Behalve een klein stukje van de 
Kezelbergroute zijn de groenen assen niet herkenbaar op de plannen. Er wordt gezien dat de ene jager 
het wel correct toepast en de volgende jager niet (zie geprojecteerde beelden). De heer Tavernier vraagt 

of de provincie initiatief zal nemen om de percelen in eigendom van de provincie die onterecht werden 
opgenomen in deze plannen uit de plannen te laten schrappen. 
 
Antwoord 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat de heer Tavernier terecht heeft opgemerkt dat meerdere 
provinciale eigendommen staan aangeduid op de jachtkaarten. De gedeputeerde wijst hierbij evenwel 
naar het feit dat het raadslid evengoed als de gedeputeerde duidelijk heeft vernomen dat de jachtsector 
nogal gretig te werk is gegaan om telkens een minimaal jachtareaal van zo’n 40 ha te kunnen 
afbakenen. De gedeputeerde zegt dat de heer Tavernier ook weet dat om bij de 
arrondissementscommissaris het jachtrecht te kunnen afdwingen die 40 ha vereist is. In bepaalde 
kringen worden soms heksentoeren uitgehaald om toch maar die 40 ha te bereiken. Dit alles geldt dus 

evenzeer op het provinciaal domein, inclusief inderdaad de groene assen waarop hier en daar 
fietssnelwegen worden aangelegd, ook voor het privaat domein van de provincie. De gedeputeerde 
verduidelijkt dat het provinciebestuur steeds haar jachtrecht op uitdrukkelijke wijze dient over te dragen 
of af te staan. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren, maar als openbaar bestuur moet de provincie 
haar jachtrecht afstaan of overdragen door middel van een openbare aanbesteding. Wat belangrijk is 
zegt de gedeputeerde is één uitzondering, namelijk de tijdelijke overdracht van jachtrecht 
overeengekomen bij een akte van aan- of verkoop. Daar gaat het precies om bij de provincie zegt de 
gedeputeerde. Dit is een paar keer het geval geweest op de Kemmelberg waar ten tijde van de 
uitbreiding van het provinciaal domein aan voormalige grondeigenaars een behoud van hun jachtrecht 
werd toegestaan. De gedeputeerde benadrukt dat de Kemmelberg het enige domein is waar zich 
percelen bevinden waarop uitdrukkelijk toestemming werd verleend om te jagen. Het kan ook zijn dat er 
in bepaalde gevallen en in gevallen van ernstige wildschade, het jagen eventueel wel wordt toegestaan 

en dit mits toestemming van het agentschap van Natuur en Bos. Dit is al een paar keer gebeurd op de 
groenen assen, waarbij dit op vraag van ANB is uitgevoerd. In deze optiek is het dus niet inconsequent 
dat deze provinciale gebieden toch op de kaarten voorkomen benadrukt de gedeputeerde. De provincie is 
aan het zoeken of dit geen oorzakelijk verband zou kunnen hebben voor de enkele keren dat dit op vraag 
van ANB toch is gebeurd. De gedeputeerde deelt mee dat het geweten is dat de provincie over veredelde 
veldwachters beschikt, die ook als jachttoezichter hun dienst doen. Indien bepaalde jagers de vrijheid 
zouden nemen om toch te jagen op gronden waarop zij geen toestemming hebben, dan kan de provincie 
via de jachtwachter onmiddellijk optreden. Dit is in het verleden ook reeds is gebeurd, aldus de 
gedeputeerde. 
 
Repliek 

 
De heer Tavernier wijst op het feit dat hij niet echt een concreet antwoord heeft gekregen op de vraag 
over de percelen die onterecht in de plannen zijn opgenomen, bijvoorbeeld percelen uit het gebied de 
Gavers. De heer Tavernier wil weten of door de provincie zal worden aangevraagd om deze gebieden te 
schrappen van de plannen. 
 
Tegenrepliek 
 
De gedeputeerde zegt dat hij hier op heeft geantwoord door te stellen dat dit wordt bekeken omdat hij 
wil weten of er op de plannen gebieden zijn opgenomen waar de provincie destijds op vraag van ANB 
reeds jacht heeft moeten uitvoeren. 
 

 
Vraag nr. M/2017/67 
van de heer Hendrik Verkest (CD&V) 
 
Ruimtelijke ordening. 
 
De heer Hendrik Verkest, CD&V-raadslid, zegt dat de gewestplannen op het eind van de jaren zeventig 
werden opgemaakt door diverse studiebureaus. Dit resulteerde in grote verschillen in 
behoefteberekening per gewestplan of provincie. Oost-Vlaanderen werd ruim bedeeld in woongebieden 
en Limburg zowel inzake woongebieden als bedrijventerreinen. In West-Vlaanderen werden de behoeften 
het krapst gemeten. De domeinen wonen en landbouw kunnen hun behoeften realiseren via 

stedenbouwkundige vergunningen. Dit contrasteert met de mogelijkheden die er zijn voor ambachtelijke 



en industriële bedrijven, waar krapte heerst en het aanbod veelal achter loopt op de vraag. Bedrijven 
staan in de file voor hun infrastructurele bedrijfsnoden, waar lange procedures van bestemmingswijziging 
nodig zijn. De planning gebeurt in functie van 100 % realisatie, maar leidt slechts tot 60 à 70 % 
resultaat op de planningstermijn. Vraag is dan ook of men binnen de provincie in hetzelfde bedje ziek is. 
Ondernemingen zijn de motor van de welvaart en financieren het welzijn. De motor maakt veel lawaai 
omdat de enen op het gaspedaal duwen en de anderen afremmen. In West-Vlaanderen is momenteel 
twee procent van de totale oppervlakte ingenomen door bedrijfsterreinen. Van de totale bebouwde 
oppervlakte is bedrijvigheid zeventien procent. De heer Verkest vraagt of men de economie zelf blijft 

afremmen, waardoor men de dynamiek en welvaart op de helling zet, of gaat men tijdig vooruitzien en 
voldoende plannen. Het zijn enkel de ambachtelijke en industriële bedrijven die door deze structurele 
tekorten gevat worden. In Wingene, en bij uitbreiding in midden West-Vlaanderen, heeft ruimtelijke 
planning de bedrijventerreinen vijf jaar vertraagd, met als gevolg dat alle terreinen in een tijdspanne van 
15 maanden zijn uitverkocht. De Rebelstudie, en zijn indicatoren, houdt geen rekening met de dynamiek 
van de bedrijven en met de aantrekkingskracht die ze uitoefenen op werknemers uit andere landen en 
regio’s. Hij vraagt hoe de provincie de structurele onderbedeling en te laattijdige planning van ruimte om 
te ondernemen in de diverse regio’s zal doorbreken. 
 
Antwoord 
 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat hij de bezorgdheid van de heer Verkest deelt. 

Voldoende en goed uitgeruste bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economische toekomst van de 
bedrijven en voor de tewerkstelling in de provincie. De analyse van de heer Verkest van het verleden is 
correct, maar vandaag is er een andere situatie. Het PRS voorziet een vijfjarige cyclus behoeftebepaling, 
zowel voor wonen als voor bedrijven. De POM maakt jaarlijks een ruimtemonitor om het aanbod van 
terreinen in kaart te brengen. Ook zijn de laatste maanden heel wat bedrijfsgebonden PRUPS, zoals het 
slachthuis Tielt en Agristo, op de agenda van de provincieraad gekomen. Door procedures voor de Raad 
van State is de effectieve realisatie echter niet eenvoudig. Tielt Noord werd definitief vastgesteld op 42 
ha, Blauwpoort op 40 ha, Planproces Menen-Wervik op 60 ha en Reigersburg op 40 ha. In totaliteit komt 
dit neer op 180 ha waar de juridische procedures, waar de provincie geen vat op heeft, moeten worden 
afgewacht. Daarnaast is er ook een aanbod aan bedrijventerreinen. Het gaat hierbij om bedrijven die 
effectief worden aangeboden, met een netto oppervlakte van 188 ha. Ook is er een portefeuille ‘effectief-
potentieel’, die nog wordt uitgewerkt en die in de loop van de volgende tien jaar op de markt zal komen. 

Om bedrijventerreinen te kunnen bestemmen moet men voldoen aan de quota die door de overheid zijn 
opgelegd. Die quota zijn echter opgebruikt. Er is een reservepakket van 1.400 ha voor gans Vlaanderen. 
Om daarvan gebruik te maken is goedkeuring nodig, waarbij de nood per regio moet bewezen worden. 
Het bilan vraag/aanbod werd uitbesteed aan het Studiebureau Rebel. Aan de hand van de opmerkingen 
werden de slechte parameters bijgestuurd door Studiebureau Antea. Beide bureaus zijn tot een akkoord 
gekomen. De conclusies werden op een constructieve manier voorgelegd aan Leiedal en WVI en worden 
verder verfijnd. Het is de bedoeling om per regio tot conclusies te komen en het resultaat voor te leggen 
aan zowel Leiedal , WVI als de Resoc’s, waarbij alle actoren transparant worden voorgelicht. Als er dan 
een behoefte bestaat, is het de bedoeling om dit gemotiveerd aan de minister voor te leggen. 
 
Repliek 

 
Het verheugt de heer Verkest om te vernemen dat heer De Block bezorgd is om de materie. Hij dringt 
aan om erop toe te zien om, in vergelijking met de andere provincies, niet voortdurend de krapte in te 
bouwen. In West-Vlaanderen is de ‘maak industrie’ heel belangrijk en komen de bedrijven terug die in 
het verleden naar Oost-Europa zijn getrokken. Reden hiervoor is de robotisering en het feit dat de 
werknemers mee komen. 
 
 
Vraag nr. M/2017/68 
van mevrouw Marie De Clerck (CD&V) 
 
Vacatures in de provincie West-Vlaanderen. 

 
Mevrouw Marie De Clerck, CD&V-raadslid, zegt dat haar vraag perfect aansluit bij de vraag van de heer 
Verkest. Enkele weken geleden vond tijdens de ochtendspits een gezamenlijke actie plaats van Unizo en 
VDAB West-Vlaanderen om aandacht te vragen voor het tekort aan mensen om alle openstaande 
vacatures bij West-Vlaamse bedrijven in te vullen. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat het aantal vacatures 
in West-Vlaamse bedrijven 26 % is gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal niet-
werkende werkzoekenden verder daalt. Hierdoor is het voor werkgevers steeds moeilijker om de 
openstaande vacatures verder in te vullen. Oorzaak van het stijgend verschil is de heropleving van de 
economie. Dat is goed nieuws. Het Federaal Planbureau verwacht in 2017 en 2018 een economische 
groei van 1,7 %. Het is belangrijk dat een gebrek aan mensen, ook van hooggeschoolden, de groei niet 
verder fnuikt. West-Vlaanderen kampt met een aantal specifieke handicaps. Veel jongeren studeren in 

Gent, Brussel, Leuven of Antwerpen en keren na de studies niet meer naar West-Vlaanderen terug. Grote 



aantrekkelijke bedrijven als Google, Deme, Deloitte liggen buiten West-Vlaanderen en in West-
Vlaanderen verdient men gemiddeld 900 euro bruto minder dan in Brussel. Sommige werknemers 
spreken ook van betere secundaire arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. Aan de andere kant 
kunnen evenveel voordelen worden opgesomd zoals minder file, waardoor minder tijdsverlies, betere 
work/life balance en het familiale karakter van de West-Vlaamse KMO’s, waarbij men in directe lijn staat 
met de werkgever. 
 
Mevrouw De Clerck vraagt welke extra beleidsacties er vanuit de provincie kunnen worden ondernomen, 

of er werk kan worden gemaakt van een nieuwe imagocampagne om de ‘West-Vlaamse voordelen’ extra 
in de kijker te plaatsen, of er verder kan worden ingezet op het voordeel van de dichtbijheid en de vlotte 
bereikbaarheid, ook met de fiets, en welke extra impulsen er kunnen gegeven worden aan het West-
Vlaams onderwijs en de kennisinstellingen, zodat studenten niet wegtrekken, of op zijn minst 
terugkomen. 
 
Antwoord 
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat de vraag perfect aansluit op de bezorgdheden van de 
heer Verkest. Deze materie is ook voor de provincie een prioriteit. Meer bedrijven aantrekken zou 
betekenen dat de arbeidskrapte nog groter wordt. Daarom is de problematiek met elkaar verweven. 
Statistieken mogen echter niet misleiden. Berichten in de media dat de lonen in West-Vlaanderen 

beduidend lager zouden liggen dan in de rest van Vlaanderen zijn statistieken. Een stad met een 
Europese Commissie met duizenden bijzonder goedbetaalde ambtenaren en een resem centrale zetels 
van banken en multinationals, geeft een statistiek waarbij West-Vlaanderen logischerwijze lager scoort. 
Dergelijke uitspraken nopen tot voorzichtigheid. Paritaire comité’s zorgen ervoor dat voor gelijke jobs 
gelijke lonen worden uitbetaald. 
 
De heer de Bethune wijst erop dat West-Vlaanderen op het vlak van economie beter scoort dan de rest 
van Vlaanderen, dat op zijn beurt al sterk scoort binnen Europa. Men kan spreken van hoogconjunctuur 
en volgens het Planbureau zal de tendens zich verderzetten. Dit betekent ook dat West-Vlaanderen zijn 
strategie helder moet bepalen. Vanwege het structureel probleem, zijn niet alle problemen op korte 
termijn op te lossen. Er is dan ook nood aan een visie op middellange termijn, wat niet belet dat ook op 
korte termijn een aantal initiatieven mogelijk zijn. Hij zegt persoonlijk voorstander te zijn van een vrij 

radicale, disruptieve aanpak van de problematiek. Als troef is er de leefomgeving en de leefkwaliteit, 
waarbij de provincie actief is op het vlak van vervoersmodi type fietssnelwegen. West-Vlaanderen heeft 
ook formidabele economische sectoren als textiel, megatronica, voeding, perspectieven van de blauwe 
economie. Die speerpunten moeten gekoesterd worden en aanzetten tot het maken van de juiste keuzes. 
Daarbij moet men ook opteren voor en investeren in de nieuwe, circulaire en groene economie. Alleen al 
op het vlak van Europese middelen is er tijdens de huidige legislatuur 20 tot 30 miljoen euro 
binnengehaald om die economie kansen te geven. De haven van Zeebrugge is een van de bijzondere 
aandachtspunten in het kader van de Brexit. Export naar Groot-Brittannië verloopt overwegend via 
Zeebrugge. In plaats van er een probleem van te maken, moet men samen met Zeebrugge streven om 
dé poort van West-Europa te worden om naar Groot-Brittannië uit te voeren. Maak van een nadeel een 
voordeel. 

 
De provincie moet verder campagne blijven voeren. Hij wijst erop dat de deputatie ’s morgens het licht 
op groen heeft gezet voor de campagne ‘Techno boost’, waarbij jonge mensen worden aangezet om 
aandacht te hebben voor technische beroepen. Ook op dat terrein wordt geïnvesteerd, via 
beursondersteuning, het organiseren van joblabo’s en het verder inzetten op de goede verhoudingen met 
Noord-Frankrijk, waardoor 12.000 Fransen die in de regio zijn tewerkgesteld verder uitbreiden tot 
18.000. 
 
Repliek 
 
Mevrouw De Clerck dankt de heer de Bethune voor zijn antwoord. 
 

 
Vraag nr. M/2017/69 
van de heer Gunther Pertry (sp.a) 
 
Buren voor kunstenaars: resultaat 2017 en toekomst. 
 
De heer Gunther Pertry, Sp.a-raadslid, zegt dat in het weekend van 20, 21 en 22 oktober de West-
Vlaamse kunstenaars opnieuw hun deuren openstellen. De provincie heeft terug een mooie brochure 
uitgegeven, die van jaar tot jaar dikker is geworden door het groeiend aantal deelnemende kunstenaars. 
Bij de start in 2004 was West-Vlaanderen het kleine broertje in het geheel ten opzichte van de collega’s 
van het departement Le Nord - Pas de Calais. Nu trekt West-Vlaanderen de kop en hij vraagt of dit op 

vandaag nog steeds het geval is. De belangrijkste vraag die men echter tijdens het weekend zal stellen is 



wat er na deze editie zal gebeuren en wie het project in 2018 verder zal organiseren. De provincie zal 
daartoe niet meer bevoegd zijn en bij de discussies over de interne staatshervorming deed Vlaanderen 
de belofte om eventueel succesvolle initiatieven van het provinciale niveau over te nemen. Hij vraagt of 
er in dat verband nieuws is vanuit Vlaanderen en of Vlaanderen de boot afhoudt en richting 
gemeentebesturen kijkt. 
 
Antwoord 
 

Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, wijst op de programmaboekjes die voor de raadsleden 
klaarliggen. Ze start met wat cijfermateriaal en zegt dat de deelname van 1.156 kunstenaars in 2010 is 
uitgegroeid tot 1.275 (2011), 1.460 (2012), 1.685 (2013), 2.001 (2014), 2.332 (2.015), 2.711 (2016) 
en meer dan 2.700 in 2017. Deze cijfers onderschrijven het succes van het initiatief dat nog onder het 
beleid van de heer Pertry is gestart. Het is ook duidelijk dat er dit jaar slechts éen vraag zal worden 
gesteld, namelijk of het initiatief in de toekomst wordt verdergezet. Vlaanderen heeft altijd gezegd dat ze 
succesverhalen zouden gebruiken. Buren bij kunstenaars is een succesverhaal en zal worden 
overgenomen, om in 2020 te worden uitgebouwd tot Vlaams beleid. Dat betekent dat West-Vlaanderen 
inspirerend heeft gewerkt voor Vlaanderen, wat ook deugd doet. Voor 2018 en 2019 heeft minister Sven 
Gatz een uitzonderingsmaatregel en een transitie voorzien, waardoor het project in West-Vlaanderen kan 
worden verdergezet. Het zal tevens als proeftuin worden gebruikt. Dat is goed nieuws. Het is een mooi 
en warm evenement en mevrouw Vanlerberghe dankt alle kunstenaars die mee druk hebben uitgeoefend 

om het evenement verder te zetten. Vlaanderen is ook van plan om een overeenkomst te maken met de 
vzw ‘Kunst Werkt’, een belangenorganisatie die het opneemt voor iedereen die bezig is met beeldende 
kunst, om onder coaching van Wendy Leplae, medewerker Dienst Cultuur van de provincie, de toekomst 
van het project verder uit te werken. 
 
Repliek 
 
De heer Pertry zegt dat het hem, als geestelijke vader, zou plezieren om de heer Gatz in zijn naam ook 
te bedanken voor het verderzetten van het mooie project en het uitbouwen ervan over gans Vlaanderen. 
 
 
Vraag nr. M/2017/70 

van de heer Axel Weydts (sp.a) 
 
‘Oe ist’-campagne: resultaat 2017 en toekomst. 
 
De heer Axel Weydts, Sp.a-raadslid, zegt het jammer te vinden dat hij terug het woord moet nemen over 
de campagne ‘Oe ist’. Wie zondag het programma ‘De zevende dag’ heeft bekeken heeft gezien dat de 
campagne ‘Oe ist’ nogmaals mooi in beeld is gebracht op de nationale televisie, o.a. met Brihang en het 
monument van Houthulst. Het herinnert nog altijd aan de zeer hoge zelfdodingscijfers in de provincie 
West-Vlaanderen. Het debat in de uitzending ging onder andere ook over het schrijnend gebrek aan 
psychologische hulp bij jongeren. Minister Jo Vandeurzen kondigde aan dat er een volledige nieuwe 
campagne zou komen op Vlaams niveau om voor de problematiek aandacht te vragen. Ofwel kent de 

minister de campagne ‘Oe ist’ niet, wat de heer Weydts zou verwonderen. Ofwel vindt de minister de 
campagne niet goed, alhoewel iedereen het een voorbeeldcampagne vindt over de thematiek. De heer 
Weydts vraagt in welke mate mevrouw Vanlerberghe Vlaanderen alsnog zal proberen aan te sporen om 
de campagne ‘Oe ist’ op Vlaams niveau verder te zetten. 
 
Antwoord 
 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat ze gehoopt had even goed nieuws te kunnen 
brengen als bij de vorige vraag, maar dat dit nog niet het geval is. Ze wijst er eerst op dat ze zeer 
verheugd is dat het programma ‘De zevende dag’, zonder vooraf contact te hebben opgenomen, de 
campagne opnieuw heeft opgepikt. In het debat werd vanuit de jongeren gesteld dat er behoefte is aan 
een dergelijke campagne. Ze is er echter in teleurgesteld dat men de campagne niet zal gebruiken als 

een eventuele overstap naar de nieuwe Vlaamse campagne. Tot op vandaag weet ze niet of minister 
Vandeurzen van plan is om nog iets met de ‘Oe ist’ campagne te doen. Het is nog pijnlijker om vast te 
stellen dat zowel van scholen als van organisaties de vraag komt of ze met de campagne verder mogen 
werken. De provincie is de bedenker van de campagne en heeft juridisch de rechten. Minister 
Vandeurzen is normaal gezien de overnemer. De campagne heeft geld gekost en het is niet de bedoeling 
dat iedereen zomaar logo en inhoud zou gebruiken. De deputatie heeft in die zin een brief gestuurd naar 
de minister om juridische afspraken te maken en met de vraag of hij van plan is om de campagne over 
te nemen. Als de minister de overname niet doet gebeurt er niets meer, terwijl er in West-Vlaanderen 
vragen zijn om de campagne, los van de provincie, verder te zetten. Het is veertien dagen afwachten om 
te vernemen of de minister iets met het idee van plan is. Neemt de minister niet over, dan zal de 
provincie de vrijheid nemen om te kijken welke organisaties in West-Vlaanderen het verhaal kunnen 

verderzetten. 



 
Repliek 
 
De heer Weydts zegt samen met mevrouw Vanlerberghe te hopen dat de campagne op enige manier, 
hetzij Vlaams of West-Vlaams niveau, zal worden verdergezet. Een goede campagne met resultaten op 
het terrein verdient navolging. 
 
 

Vraag nr. M/2017/71 
Mevrouw Martine Vanryckeghem (Open Vld) 
 
Investeringen aan LAR-terminal. 
 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, zegt dat de realisatie van de actie ‘Ontwikkeling van 
logistieke infrastructuur’ wordt geconcretiseerd via de toekenning van investeringstoelagen aan de POM 
voor de realisatie van riverterminals in Wielsbeke en Roeselare en een cruiseterminal in Zeebrugge. Dit 
zijn belangrijke realisaties die de economische ontwikkeling van de provincie een boost zullen geven. Ze 
vraagt aan de heer de Bethune om hierbij de noodzakelijke investeringen aan de LAR-terminal niet uit 
het oog te verliezen. De LAR is een belangrijk platform in de West-Vlaamse hinterlandstrategie met het 
oog op de ontsluiting van Zuid West-Vlaanderen en de ruimere regio Roubaix, Tourcoing, Rijsel en 

Doornik. Om de functie van de LAR als spoorhub verder te ontwikkelen is een uitbreiding wenselijke om 
het verwerken van volledige bloktreinen mogelijk te maken. Financiering via het subsidieprogramma 
EFRO Vlaanderen is niet evident wegens de minimale kansen op cofinanciering vanuit het Vlaamse 
Hermes-Fonds. Ze vraagt hoe het met het dossier verder moet. Parallel met het dossier loopt ook de 
aanvraag van de stad Menen en Leiedal voor de realisatie van een facilityblok en businesscenter. 
Onlangs werd vanuit het Hermes-Fonds cofinanciering toegezegd ten belope van 30 % van de 
goedgekeurde projectkosten, met een maximum van 124.500 euro. Dan rest nog de cofinanciering van 
de provincie om het kostenplaatje rond te krijgen. Ze vraagt of de heer de Bethune hierbij voor een 
doorbraak kan zorgen  
 
Antwoord 
 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat op vandaag twee dossiers voor Menen Rekkem in de 
pipeline zitten, enerzijds de verlenging van de LAR-spoorterminal en anderzijds de realisatie van een 
business- en facilitycenter. De dossiers hebben enige vertraging opgelopen door onder andere de 
terugtrekking van Leiedal uit het project, waardoor de maquette opnieuw moest worden gemaakt. De 
cofinanciering vanuit de provincie is al maanden goedgekeurd en het dossier zit binnen het EFRO-pakket, 
waardoor het normalerwijze zou moeten kunnen landen. Het tweede dossier, LAR Porte Flandre, is een 
belangrijk dossier in de globale strategie van de provincie naar ontsluiting van Zuid West-Vlaanderen 
toe, de havens, de multimodaliteit en minder vrachtwagens op de weg. De kade van de huidige 
spoorterminal bedraagt 100 meter en om volledige bloktreinen toe te laten is een kade van 600 meter 
nodig. Het dossier is in EFRO ingediend en vanuit Vlaanderen kwam daarop de reactie dat het dossier 
kan gefinancierd worden in de reguliere financieringsmechanismen van de Vlaamse overheid, los van het 

Europees dossier. Samen met Leiedal wordt alles in het werk gesteld om dit mogelijk te maken. In beide 
gevallen moet wel nog toestemming worden verleend door de Europese Commissie in het kader van de 
staatssteunregels. Wat de steun in het kader van het Hermes-fonds betreft, heeft Vlaanderen het 
laconiek antwoord gegeven dat de LAR niet volledig past in de Vlaamse spoorstrategie. Daarom is er nog 
wat werk aan de winkel om de Vlaams overheid te overtuigen. 
 
Repliek 
 
Mevrouw Vanryckeghem dankt de heer de Bethune voor het feit dat hij zijn schouders zet onder het 
belangrijke dossier en ze hoopt dat hij erin zal slagen om de Vlaamse overheid te overtuigen dat de LAR 
wel degelijk past in de Vlaamse spoorstrategie. 
 

 
Vraag nr. M/2017/72 
Mevrouw Charlotte Castelein (Open Vld) 
 
Kunstcollectie Mu.zee. 
 
Mevrouw Charlotte Castelein, Open Vld-raadslid, zegt dat het bekend is dat de provincies vanaf 1 januari 
2018 niet langer bevoegd zijn voor persoonsgebonden materies, waaronder cultuur. Ze wijst erop dat er 
voor haar binnen het beleidsdomein een paar zaken onduidelijk zijn, meer bepaald inzake het 
kunstmuseum Mu.zee. Mu.zee herbergt een rijke collectie kunst, ontstaan tussen de samenwerking van 
de provincie West-Vlaanderen en de stad Oostende. Ze vertelt verhalen met een unieke collectie 

Belgische kunst van 1830 tot op heden. De hoogtepunten in de Mu.zee collectie zijn stukken uit het 



einde van de negentiende - begin twintigste eeuw, met name van James Ensor, Léon Spilliaert en 
Constant Permeke. De collectie bevat ongeveer 3.500 inventarisnummers. In de collectie kan men ook 
zien hoe het expressionisme tot stand komt met werken van Jean Brusselmans en Paul Joostens. Ook is 
de collectie aangevuld met werken van tijdsgenoten zoals Luc Tuymans, Panamarenko, Roger Raveel, 
Georges Vantongerloo en Raoul De keyser. Ze vraagt of de collectie wordt geschat en mee wordt 
verevend en hoe kan worden verzekerd dat de collectie na 2018 in West-Vlaanderen blijft. 
 
Antwoord 

 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, bedankt mevrouw Castelein om Mu.zee op een positieve 
en wakkerschuddende manier opnieuw onder de aandacht te brengen. Mu.zee is een parel van bijna 
onschatbare waarde. Er is een schatting gemaakt die aan Vlaanderen is doorgegeven. De boekwaarde 
maakt een totaal van 5.743.00,12 euro. Het gaat hierbij om een echte verevening want de collectie 
wordt volledig Vlaams. Daar is geen ontkomen aan. Ook wordt er een bewaargevende akte opgemaakt 
die zal aangeven waar de kunstwerken worden bewaard. Vlaanderen gaat daarbij akkoord om met de 
verzuchtingen vanuit de provincie rekening te houden. In die akte wordt een clausule opgenomen voor 
het bewaren, die ‘de thuis’ van alle werken zal bevatten. Bewaren betekent echter niet hetzelfde als 
gebruiken en tentoonstellen.  
 
Repliek 

 
Mevrouw Castelein zegt de indruk te hebben dat de materie punctueel is afgesproken. Toch vindt ze het 
jammer dat de collectie niet alleen meer van de West-Vlamingen zal zijn. 
 
 
Vraag nr. M/2017/73 
De heer Bernard De Cuyper (CD&V) 
 
Sojateelt in West-Vlaanderen. 
 
De heer Bernard De Cuyper, CD&V-raadslid, verwijst naar de uitzending op Focus/WTV van de voorbije 
dagen waarop de eerste soja-oogst in West-Vlaanderen werd getoond. De opbrengst lijkt heel 

bevredigend en het sojaverbruik in West-Vlaanderen is vrij hoog door onder meer de vele 
veevoederbedrijven en de zelfmengers onder de landbouwers die soja nodig hebben. Soja is een eiwitrijk 
product dat overwegend uit Zuid-Amerika wordt ingevoerd. Hoge transportkosten zijn daarvan het 
gevolg. Hij vraagt hoever het staat met het onderzoek bij Inagro om de duurzame sojateelt ook 
toepasbaar te maken op alle West-Vlaamse landbouwgrond, zowel de zwaardere als de lichtere grond. Bij 
de teelt zijn ook specifieke herbiciden en fungiciden nodig, waarover Inagro onderzoek heeft gedaan. 
Deze producten moeten ook aanvaard worden en hij vraagt of de overheid hiervoor al toestemming heeft 
gegeven. Hij vraagt ook aandacht voor de alternatieve onkruidbestrijding zoals in de bioteelt. Deze 
duurzame nicheteelt kan voor de vooruitstrevende bedrijven een belangrijke nieuwe mijlpaal betekenen 
binnen de teeltrotatie op de West-Vlaamse akkers. Tot slot wijst hij erop dat er voor het oogsten slechts 
éen maaibord voorhanden is. Dat maaibord wordt eveneens uit Zuid-Amerika ingevoerd. Hij vraagt of de 

provincie eventueel kan ondersteunen dat er meerdere maaiborden worden aangeschaft. 
 
Antwoord 
 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat soja een interessante teelt is die geschikt is voor 
menselijke voeding en dierlijke voeders. Ook wordt er vaak een combinatie gemaakt doordat soja 
enerzijds verwerkt wordt tot menselijke voeding en het schroot verwerkt wordt tot voeders. Hert is ook 
een teelt die weinig stikstof nodig heeft en de uitdaging in het kader van het halen van de normen inzake 
nitraten maakt van soja een heel interessante teelt. Inagro werkt op alle vlakken die de heer De Cuyper 
heeft geschetst mee aan onderzoek en voorlichting. Inzake de grond speelt de uitdaging naar 
poldergrond toe dat gewassen er trager rijpen. Toch zijn er teelten nodig die vroeger afrijpen en ook in 
de polders kunnen worden geplaatst. Ook is er een belangrijke rol gespeeld in het erkennen van 

herbiciden die bruikbaar zijn in de sojateelt en anderzijds zijn er ook proeven gebeurd naar mechanische 
onkruidbestrijding toe. Inagro geeft hierbij advies aan land- en tuinbouwers. Ook vanuit de private 
verwerkers wordt bekeken hoe het product van de teler kan aanvaard worden. Wat het maaibord betreft 
worden er via Inagro mogelijkheden bekeken en zou er steun moeten mogelijk zijn, maar dat is een 
Vlaamse bevoegdheid. 
 
Repliek 
 
De heer De Cuyper dankt de heer Naeyaert voor de betrokkenheid van Inagro en het opvolgen van de 
materie. 
 

 


