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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

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 
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GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, 
GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 
Vraag nr. S/2018/7 
 
Van dd. 19.01.2018 
Van de heer Kurt Himpe (N-VA) 

 
 

Bezoekerscentra provinciale domeinen  
 

Vraag: 

 

De provincie heeft een aantal bezoekerscentra op de provinciale domeinen. 

 

- Hoeveel personen en/of groepen hebben deze bezoekerscentra bezocht tijdens de jaren 2013, 2014, 

2015, 2016 en 2017 (opgesplitst per bezoekerscentrum)? 

 

- Welke specifieke inspanningen werden gedaan om groepen of personen naar deze bezoekerscentra te 

lokken? 
 

Dank voor de antwoorden. 

 

Antwoord: 

 
Geacht Provincieraadslid, 

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag met betrekking tot de bezoekerscijfers en de geleverde inspanningen 

om bezoekers aan te trekken, kan ik u na raadpleging van de betrokken diensten de volgende zaken 

meedelen. 

 

Het antwoord op de door u gestelde vragen wordt in vijf documenten aangeboden: 

 

- Voor de bezoekerscentra van respectievelijk De Blankaert, De Gavers, De Palingbeek, De Nachtegaal 

en Bulksampveld verwijs ik u naar bijlage 1 (het overzicht van de bezoekerscijfers) en naar bijlage 2 

(de inspanningen geleverd om op deze locaties bezoekers aan te trekken. 

 

- Voor het bezoekerscentrum Zwin Natuurpark verwijs ik voor beide vragen naar bijlage 3. 

 

- Voor het bezoekerscentrum in Raversijde tot slot verwijs ik graag naar bijlage 4 en 5. 
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BIJLAGE 1 - Bezoekers van de bezoekerscentra provinciale domeinen 

 

Algemene bemerkingen mbt cijfers: 
 De Blankaart en de Nachtegaal zijn pas sinds 1/1/2014 bezoekerscentrum van de provincie 

Alle bezoekerscentra (behalve Zwin) werken met eenzelfde registratiesysteem. De werking van elk 

centrum is echter verschillend waardoor 1-op-1 vergelijkingen tussen centra en voor opeenvolgende 

jaren moeilijk zijn. Eenduidige registratie van de zeer diverse werking wordt systematisch verbeterd 

maar vraagt tijd. 

o Zeker voor de Nachtegaal en de Blankaart zijn cijfers voor de beginjaren niet consistent en 

onvolledig. Deze cijfers werden niet weerhouden in de analyse 

 

 Er werd geopteerd om een jaargemiddelde te tonen voor de gevraagde periode. De cijfers op 

jaarbasis (ommezijde) dienen met de nodige omzichtigheid te worden bekeken en vragen vrij veel 

bijkomende toelichting. 

 

Volgende tabel geeft het gemiddeld aantal bezoekers per jaar in onze bezoekerscentra. Dankzij het 

registratiesysteem is het mogelijk om verder uit te splitsen naar type bezoek: 

 
 Los: Deze bezoekers komen binnen in het centrum en doen dit om zeer uiteenlopende redenen. Ze 

hebben een vraag voor het onthaalpersoneel, komen iets kopen in de groene winkel, brengen een 

bezoek aan de tentoonstelling, etc. …. Deze bezoekers worden geturfd door het onthaalpersoneel.  

De bezoekers voor het georganiseerd aanbod worden hier niet meegeteld. 

 

 Georganiseerd aanbod bestaat uit een aanbod naar groepen enerzijds en activiteiten voor 

(individuele) bezoekers anderzijds: 

o Groepen: Een belangrijk deel van de bezoekers van onze centra komen in groep. Veruit de 

belangrijkste doelgroep binnen deze bezoekers zijn de scholen. Naargelang het centrum zijn 

scholen verantwoordelijk voor 80 à 90% van de groepsbezoeken. 

o Activiteiten: De bezoekerscentra werken niet enkel naar groepen maar organiseren ook heel 

veel en zeer diverse (publieks-)activiteiten. Deze component van de cijfers is het meest 

onderhevig aan variabiliteit. Grotere evenementen hebben hier uiteraard een sterke invloed. 

Sommige activiteiten gebeuren ook ism partners of door anderen wat de impact op de 

werking en dus onderlinge vergelijkbaarheid sterk beïnvloedt. 

 

Het jaargemiddelde is representatief voor de periode 2013-2017.  

 

 

   
(BKV = Bulskampveld; BLA = Blankaart; GAV = De Gavers; NAC = De Nachtegaal; PAL = De Palingbeek) – voor specifieke 
opmerkingen per centrum en indicatieve evolutie, zie hierna 

jaargemiddelde los groepen activiteiten

BKV 35 639 58% 25% 17%

BLA 19 535 50% 15% 36%

GAV 43 299 18% 38% 44%

NAC 76 674 53% 36% 11%

PAL 21 090 31% 44% 25%

totaal excl Zwin 196 237 44% 33% 23%

Bzkrs (groepen) # groepen

8 771 269

2 901 108

16 279 350

27 711 597

9 259 285

64 920 1 608
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Specifieke opmerkingen per centrum:  

 

 BKV (Bulskampveld): de cijfers voor Bulskampveld zijn vrij consistent. 

Om de 2 jaar grote happening (zie schommeling bij deel ‘activiteiten’) Bij 

de bezoekers in groep zit een klein aandeel van begeleidingen op locatie 

(mobiele NME bv in Tillegem, Doomkerke, …) 

 

 BLA (Blankaart): stijging losse bezoekers (bij deel ‘activiteiten’ ook 

grotere events van partners bv. 4-daagse IJzer of Frontzate-event van 

RL Ijzer en Polder) Bij de bezoekers in groep zit een klein aandeel van 

begeleidingen op locatie (mobiele NME bv in parken van Diksmuide, 

Vrijbos Houthulst, …) – excl cijfers aanbod van partner NP (+/- 2500 

bezoekers in groep en 1800 bezoekers voor activiteiten) 

 

 GAV (Gavers): Cijfers omvatten zowel Natuur en Milieueducatie als 

Recreatie. De cijfers wijken af van de jaarverslagen van de Gavers 

omdat in deze cijfers volgende items NIET zijn opgenomen (bezoekers 

zwemzone / ligweide, kajakverhuur, verhuur hoogtouwenparcours en 

andere avontureninfrastructuur, zaalverhuur – samen zijn deze delen 

nog goed voor een extra +/- 20.000 bezoekers op jaarbasis) 

 

 NAC (Nachtegaal): Volwaardige registratie in reservatiesysteem pas 

sinds 2016. De daling bij de bezoekers in groep lijkt dit jaar te wijten 

aan een beperktere opkomst van zeeklassen via intermediaire 

jeugdverblijfcentra zoals Del Huzo, Flipper, … 

 

 PAL (Palingbeek): Vrij stabiele cijfers. Bij de bezoekers in groep zit een 

klein aandeel van begeleidingen op locatie (mobiele NME bv in 

Gasthuisbossen, Galgebossen, …) 
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BIJLAGE 2 

 

Welke specifieke inspanningen werden gedaan om groepen of personen naar deze 

bezoekerscentra te lokken? 

 
De bezoekerscentra doen heel wat inspanningen om bezoekers naar de bezoekerscentra te lokken: het ontwikkelen en 

aanbieden van een programma-aanbod op maat van diverse doelgroepen, het communiceren van dit aanbod, het promoten 

van het bezoekerscentrum, investeren in infrastructuur, …  

 

Aangezien het praktisch onmogelijk is om op korte termijn een volledig overzicht te geven van alle geleverde inspanningen 

tussen 2013 en 2017, beperken we ons tot de grote lijnen met enkele voorbeelden uit 2017. 

 

a.1 Ontwikkelen, aanbieden en begeleiden van educatieve modules (veldwerk) voor het onderwijs  
In de 5 bezoekerscentra samen werden in 2017 in totaal 162 educatieve modules (veldwerk) voor basis en secundair 

onderwijs aangeboden en begeleid: 

o Bulskampveld: 24 modules voor basisonderwijs, 9 modules voor secundair 

o Blankaart: 13 modules voor basisonderwijs, 10 modules voor secundair onderwijs  

o De Gavers: 17 modules voor basisonderwijs, 7 modules voor secundair onderwijs 

o De Nachtegaal: 28 modules voor basisonderwijs, 15 modules voor secundair onderwijs  

o De Palingbeek: 26 modules voor basisonderwijs, 13 modules voor secundair onderwijs 

 

In totaal werden met deze educatieve modules in de bezoekerscentra Palingbeek, Bulskampveld, Blankaart, Nachtegaal en De 

Gavers, 2527 begeleidingen gerealiseerd, goed voor een totaal van 83.730 deelnemers en een bereik van 49.400 unieke 

leerlingen. 

 

a.2 Aanbieden en begeleiden van activiteiten voor groepen  
De bezoekerscentra werken ook een aanbod uit specifiek gericht naar groepen, verenigingen, … 

 

a.3 Ontwikkelen en aanbieden van tijdelijke tentoonstellingen 
In de bezoekerscentra werden tijdelijke tentoonstellingen over milieu, natuur, duurzaamheid … aangeboden: 

‘Natuur vanuit de hemel’ en ‘Vijver vol geheimen’ (De Palingbeek), ‘Pim de pissebed en andere kriebelbeestjes’ en ‘De 

wonderbaarlijke wereld van insecten en andere ongewervelden’ en ‘Alles over zwam, de paddenstoel’ (Bulskampveld), 

‘Door de lens van Rudy Debruyne, Over bijen en libellen van bij ons, het landschap het monument, Houck &Land WXII (De 

Blankaart), ‘ontsnippering bij dieren’ (De Nachtegaal), … 

 

 

a.4 Ontwikkelen en aanbieden van activiteiten voor het brede publiek 

 
- Cursussen: dagvlinders, paddenstoelen … (De Palingbeek), Eetbare wilde planten’ (reeks van 5) + samenwerking met RLH 

‘Wilde bijen’ (Bulskampveld), Zomer-EHBO, wintergasten spotten, knotten voor gevorderden, planten van De blankaart, 

insecten, voedsel van de toekomst, steltlopers op hoge pootjes, … (De Blankaart), … 

- Fietstochten: Gordelen rond de Palingbeek (De Palingbeek), … 

- Lezingen: door Nic Balthazar en Koen Meirlaen (De Palingbeek), ‘De adel binnenste buiten’, ‘Ervaringen met 

huiszwaluwen’, ‘kastelen binnen het Landschapspark Bulskampveld’, ‘Donderdag veggiedag’ , ‘De moorden van Beernem’ 

(Bulskampveld), Het valleigeheugen, de grote trek van de kleine Zwaan, eendenkooien in Vlaanderen, door de lens van Rudy 

Debruyne, 25 jaar Plan Otter, Eerste hulp bij klimaatverwarring, en toen kwamen de kanalen (De Blankaart), 

boekvoorstelling Oases, ‘Als de dijken breken’, Apps in de natuur, eetgedrag van meeuwen, gezonde mensen, gezonde zeeën, 

zand, voedselverspilling (De Nachtegaal), … 

- kidsactiviteiten: De boer op, insectenhotel bouwen, mini-moestuin, bushcraft … (De Palingbeek), elke woensdag in de 

vakantieperiodes voor 2 leeftijdsgroepen b.v. paasatelier, spin je slim, het verdwenen recept, de koninginnen van het bos, een 

beestje verliefd… (Bulskampveld), wie weet van de wijze uil?; Waaris de gracht?; Lenteleute natuurlijk, Boeren bij de buur, 

Ravotterskamp, …(De Blankaart), het zeelabo is open, kindervoetjes neuzen in de duinen,workshop Tai-Chi en kinderyoga, 

nestbandiet, kindersurvival (De Nachtegaal), … 

- workshops voor breed publiek: moestuinieren, vlechtwerk (Palingbeek), diverse kruidenworkshops, zeep maken  met 

planten, vlechten met wilgentenen, natuurlijke cosmetica (Bulskampveld), Ooo-ude truien, oooh met palletten, ruilbeurs 

kerstspullen, alternatieve kerstboom, dagelijkse vakantieworkshops in de zomer. Elke dag werd op een vast uur een 

kinderworkshop georganiseerd met als thema ‘Mini-jungle’ rond insecten in en rond het huis, gebaseerd op een 

tentoonstelling van het KBIN (Nachtegaal), (Nachtegaal), … 

- theater- en themawandelingen 

- Gezinsactiviteiten/grotere evenementen: Lammetjesdag, Open boerderijnamiddag met opening van de bijenhal, BUSK-

kleinschalig en duurzaam festival (Palingbeek), wandelingen, bushcraftweekends … (Bulskampveld), Dwaallichtjes in het 

park, nachtje Blankaart , vogelhappening, Dag van de trage weg… (Blankaart), Zee-ver, zand in zicht, startdag van de ‘Week 

van de Bij’, steenuil en zijn neefjes rangertocht, Neem me niet kwal-lijk, Hallo-wien-ist … (Nachtegaal), … 

- grotere evenementen: fotozoektocht, Straffe streken (samenwerking met Vormingplus met uitgebreid aanbod van het 

bezoekerscentrum), Halloween in Bulskampveld thema kastelen en natuur (Bulskampveld), Natuurfestival, 
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vakantiezoektocht, schemertocht ‘Te Nachte Gaan’(nieuw en uniek aan de kust) (Nachtegaal), Putteke Winter (De Gavers), 

… 

- … 

 
a.5 Investeren in voorzieningen voor de bezoekers 
Gerealiseerde/opgestarte NME-voorzieningen 2017 

o Afwerking van de bijenhal in provinciedomein De Palingbeek 

o Opstart educatieve invulling onbemand infopunt De Palingbeek 

o Vernieuwing tentoonstelling De Nachtegaal 

o Start van de werken aan de NME-zone De Gavers . 

o Start (her-)Inrichting van de bijensite 

o … 

 

a.6 Deelname aan de week van de provinciedomeinen 
In 2017 werd samen met de andere Vlaamse Provincies van 10 tot 17 april de eerste editie gerealiseerd van de ‘week van de 

provinciedomeinen’. Naast een brede Vlaamse campagne (Radio 2, Nieuwsblad,…), pakte elke provincie uit met een 

aangepast aanbod in de provinciedomeinen. In de Provincie West-Vlaanderen (en de bezoekerscentra) werden volgende 

activiteiten georganiseerd, waarmee extra publiek naar de BC werden gelokt: 

- Disk Golf in provinciedomein De Baliekouter (van 10 tot en met 16 april) 

- Met de paashaas op avontuur in provinciedomein Bulskampveld (12 april) 

- Extra aanbod in provinciedomein De Gavers op elke dag van de campagneweek (natte avontuurparcours, klimmen en 

klauteren, kajak, natuur met hindernissen, fluisterboot, …) 

- Kindersurvival, bezoekerscentrum De Nachtegaal (12 april) 

- ‘We vieren feest!’ en ‘geocaching’ in provinciedomein De Palingbeek (12 april) 

- “fietsen langs sporen van WOI” op Stroroute en Vrijbosroute (12 april) 

- Voorleesmomenten, film over nachtdieren en eierwandeling in ZWIN natuurpark (elke vakantiedag) 

- … 

a.7 Organiseren van een begeleiderswerking 
Ter ondersteuning van het NME-aanbod in de bezoekerscentra, kunnen de bezoekerscentra rekenen op een actieve 

begeleiderswerking. In totaal waren er in 2017 (excl. ZWIN) 188 begeleiders actief. Diverse vormingen werden 

georganiseerd. 

 

a.8 Ontwikkelen van communicatie m.b.t. het aanbod en promotie van het centrum 
Alle bezoekerscentra beschikken over een eigen website, facebookpagine, e-zine, … 

Het aanbod van veldwerk voor het onderwijs wordt bekendgemaakt via twee brochures: ‘aanbod voor basisonderwijs’ en 

‘aanbod voor secundair onderwijs’, dat naar alle West-Vlaamse scholen wordt verstuurd. 

 

Het aanbod voor het brede publiek wordt bekendgemaakt via de brochure ‘Beleef’, dat per centrum/regio wordt opgemaakt 

en bus-aan-bus wordt verdeeld. Alle activiteiten worden daarnaast ook ingegeven in de databank van ‘uitinVlaanderen’, 

opgenomen in de West-site, NM-info, publicaties van de gemeenten, … Voor de activiteiten worden ook affiches/stickers 

aangemaakt die aangebracht worden op de borden in de domeinen. 

 

De bezoekerscentra voorzien diverse advertenties; Advertentie de Bron: 4 X ½ pagina (Palingbeek), advertentie in 

Riebedebie.be (papieren magazine verspreid in heel België en een actieve website) (Bulskampveld, …), Advertenties in 

natuurpunttijdeschriften De Bron, De Knotwilg, in hotelmagazine Welkom aan de Westkust, Westhoekstreekpocket 

(BLankaart), Kustatracties (Nachtegaal), … 

 

Daarnaast voorzien de centra elk eigen communicatiematerialen zoals vlaggen, raamstickers, infobord, … 

 
  



 

 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 1 – januari  2018  8 

 

Bijlage 3: 
 

 
 

Bijlage 4 
 

Welke specifieke inspanningen werden gedaan om 
groepen of personen naar deze bezoekerscentra te 
lokken? 
 

De promotie bestond vooral uit advertenties, intensieve folderverspreiding, intensieve 

affichage (NMBS stations -via Publifer, tramhalte, bakens toerisme Oostende, 

lijmaffichage op plakpalen..), publiciteit op de kusttram, publiciteit op de achterzijde van 

de bussen, flyers voor specifieke activiteiten die eveneens extern werden verspreid, 

radiospots voor specifieke activiteiten (op Radio 2 West-Vlaanderen), Persberichten, 

Nieuwsbrieven, eigen Website, Focus/WTV via D. Communicatie provincie, 

...samenwerking met externe partners (cfr. Vanfleteren, Beaufort, MANMADE...). De 

aanpak van pers en een aantal andere communicatie-uitingen kan zeker nog optimaler 

gebeuren, waarbij we pleiten voor een andere aanpak die meer aansluit bij de noden van 

een toeristische  attractie. De expo van Stephan Vanfleteren toont een piek in de 

bezoekerscijfers van 2014, een duidelijk bewijs dat een goede, toegankelijke expo heel 

wat extra bezoekers kan opleveren. Op dat stramien zal in de komende jaren verder 

gewerkt worden. 
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In 2016 was er een terugval in de bezoekerscijfers, enerzijds door de terroristische 

dreiging die in heel de sector voelbaar was en ook een impact had op het aantal 

bezoekers uit het buitenland, anderzijds doordat de helft van het circuit van de 

Atlantikwall afgesloten werd voor restauratie: Batterij Aachen, het WO I gedeelte op de 

Atlantikwall. Ook in 2017 bleef dit gedeelte afgesloten. In diezelfde periode ging veel 

aandacht van het personeel ook specifiek naar deze herinrichting en de verdere 

uitvoering van het masterplan. De expo van 2017 vond plaats in het gratis toegankelijke 

Natuurpark, waar geen bezoekerscijfers voor beschikbaar zijn. In 2018 wordt Batterij 

Aachen opnieuw geopend, dit zal hand in hand gaan met een aangepaste 

mediacampagne. 

 

Bijlage 5: 
 

JAAR MEMORIAAL ATLANTIKWALL WALRAVERSIJDE M + A M + A + W A + W   

1992 28.473 0   28.473       

1993 30.412 16.215   46.627       

1994 26.247 22.766   49.013       

1995 20.912 33.374   54.286       

1996 22.604 37.647   60.251       

1997 25.590 35.668   61.258       

1998 19.072 38.020   57.092       

1999 36.606 60.420   97.026       

2000 26.691 55.234 25.000 81.925 106.925 80.234   

2001 20.837 53.181 20.835 74.018 94.853 74.016   

2002 19.999 55.451 21.006 75.450 96.456 76.457   

2003 19.928 53.969 21.001 73.897 94.898 74.970   

2004 15.350 45.343 18.385 60.693 86.458 63.728   

2005 19.001 55.460 19.805 74.461 94.266 75.265   

2006 17.375 55.783 19.458 73.158 92.616 75.241   

2007 17.122 54.720 19.410 71.842 91.252 74.130   

2008 14.507 48.939 16.679 63.446 80.125 65.618   

2009 12.520 48.037 13.455 60.557 75.820 61.492   

2010 13.299 51.977 16.290 65.276 81.566 68.267   

2011 15.240 56.775 18.563 72.015 90.578 75.338   

2012 15.683 64.535 17.708 80.218 97.926 82.243   

2013 19.630 66.737 26.382 86.367 112.749 93.119   

2014 20.385 90.436 25.472 110.821 136.293 115.908   

2015   88.583 33.396     121.979   

2016   67.229 19.486     86.715   

2017   71.672 21.250     92.922   
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FRANKY DE BLOCK 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT EN 
WEGINFRASTRUCTUUR 
 
Vraag nr. S/2018/8 
 

Van dd. 23.01.2018 
Van mevr. Sigrid Vandenbulcke (N-VA) 
 

Aanpak fietspad tussen Lauwe en Marke 

 

Vraag  

 

Ik volg reeds geruime tijd de voortgangswerken voor de aanleg van het fietspad tussen 

Lauwe en Marke. Graag informeer ik opnieuw naar een stand van zaken van de heraanleg 

hiervan. Ik heb hierover reeds schriftelijke vragen over gesteld in oktober 2015 en april 2016. 

 

De vernieuwing van het fietspad tussen Lauwe (Menen) en Marke (Kortrijk) staat al een tijdje 

op de agenda van betrokken gemeentes en de provincie West-Vlaanderen. Dit fietspad ligt op 

het bovenlokale fietsroutenetwerk. Het is de provincie die de werken van dit netwerk beheert, 

coördineert en bekostigt. Het fietspad langs de Dronckaertstraat vanaf Preshoekstraat richting 

Marke ligt er zeer slecht bij. Het is eigenlijk gevaarlijk voor fietsers.  

 

We werden geïnformeerd dat de startnota voor het Fietsfondsproject Lauwbergstraat-

Dronckaertstraat-Rekkemstraat op 1 maart 2016 besproken werd op de intergemeentelijke 

begeleidingscommissie (IGBC) Menen-Kortrijk. Wij hebben deze startnota onlangs ook 

ingekeken. 

 

Na deze procedurestap werd gemeld dat er werk gemaakt zou worden van de projectnota, 

opmeting, bouwplannen, desgevallend onteigeningsplannen voor een deel van de 

Lauwbergstraat. De stad Menen zal hiervoor een studiebureau aanstellen gezien het fietspad 

gecombineerd zal worden met de vernieuwing van de rijweg. Het is dan ook het wegvak op 

grondgebied Menen dat het eerst zal worden aangepakt. 

 

Verder in het traject stond nog op het programma: grondonderzoek, bouwvergunning, 

opmaak bestek, goedkeuring door de gemeenteraad en de provincieraad. 

 

Hoe staat het met de projectnota, de opmeting, de bouwplannen, eventuele 

onteigeningsplannen? Hoe loopt de samenwerking met de stad Menen in verband met het 

studiebureau? Kunnen deze documenten bezorgd worden? 

 

Is er sindsdien nog vooruitgang geboekt in dit dossier? Indien ja, kunnen we hierover 

geïnformeerd worden? En wat zijn de gevolgen voor het verkeer? 

 

Er werd  gemikt op het starten van een aanbestedingsprocedure in 2019. Kan er een 

concretere timing gegeven worden in de te volgen stappen? 

 

Gezien de vele fietsprojecten in West-Vlaanderen en om de vooruitgang te bespoedigen, is 

het zinvol om extra provinciepersoneel hiervoor aan te werven? Dank om visie en standpunt 

weer te geven. 

 

Dank om ons te informeren. 
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Antwoord: 

 

In antwoord op uw vraag, en met referentie naar ons antwoord op uw eerdere schriftelijke 

vraag dd. 27.04.2016, kunnen wij verwijzen naar de afspraak met de stad Menen waarbij de 

stad, na goedkeuring van de startnota in mei 2016, een studiebureau zal aanstellen om 

verdere stappen te zetten in het dossier, met name de opmaak van een projectnota met 

aanvullend een bouwplan, bestek en meetstaat, technische proeven, omgevingsvergunning 

etc. Omdat men tegelijkertijd ook de rijweg in de Dronckaertstraat wenst aan te pakken, die 

in slechte toestand is, en het  het grootste aandeel in de kosten van de aanbesteding in dat 

geval bij de stad ligt, is het normaal dat de stad het project trekt, waarbij de provincie zal 

instaan voor de financiering van de fietspaden.  

 

Bij contacten met de stad over andere dossiers in de loop van 2017 bleek er nog geen nieuws 

over verdere vooruitgang. N.a.v. uw schriftelijke vraag hebben wij vorige week nog eens 

telefonisch contact opgenomen met de stad, waarbij men meedeelde dat er voorlopig geen 

budget kon vrijgemaakt worden voor de Dronkaertstraat en dat er dan ook nog geen 

studiebureau aangesteld was. Verdere informatie over een alternatieve timing was er 

voorlopig niet beschikbaar.  

 

Het is niet abnormaal dat een fietspadproject vele hindernissen moet overwinnen in het 

bijzonder bij gecombineerde of gemeentegrensoverschijdende dossiers, waarbij gemeenten of 

medefinanciers soms andere budgettaire prioriteiten hebben of grondverwervingen moeilijk 

verlopen. De inzet van meer personeel bij de provincie kan in dit geval weinig bijbrengen.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
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Vraag nr. S/2018/9 

 
Van dd. 01.02.2018 
Van dhr. Luc Coupillie (N-VA) 
 

Oproep Pendelfonds call 11: duurzaamheid woon-werkverkeer 
 

Vraag: 

 

Het Pendelfonds subsidieert projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten 

die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te 

verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of 

andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke 

instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen. 

 

Op 29 december 2017 lanceerde Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts de 11de oproep 

van het Pendelfonds. 

 

Het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen begeleidt en adviseert bedrijven die een 

dossier indienen. 

 

Welke dossiers heeft het Mobiliteitspunt  West-Vlaanderen met een positief gevolg 

begeleid en over welke bedragen ging dit voor de calls 8, 9 & 10? 

 

In tegenstelling tot de vorige oproep wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven die 

gelegen zijn in filegevoelige of niet-filegevoelige gebieden. Alle bedrijven met vestiging(-en) 

in Vlaanderen kunnen nu dus indienen. 

 

Hoeveel en welke dossiers werden er voorzien in 2018 op de uiterste indiendatum 

28 januari 2018? 

 

Zijn daar dossiers naar boven gespit die eerder omwille van de ligging niet voldeden 

aan dit criterium en nu wel positief kunnen worden onthaald? 

 

Ook de provincie zelf kon via de projectoproep een project indienen in 

samenwerking met een private partner. Is dit gebeurd voor de calls 8, 9, 10 en 11? 

Dank voor de antwoorden. 

 

Antwoord:  

 

In antwoord op uw vragen m.b.t. het Pendelfonds kunnen wij meegegeven dat voor de calls 8 

t.e.m. 10, de provincie 25 dossiers begeleid heeft die positief beoordeeld werden door de 

begeleidingscommissie in Brussel. Deze bedrijven werden in totaal een subsidiebedrag van 

1.577.125 euro toegekend. Sinds de oprichting van het Pendelfonds in 2007 heeft het 

Mobiliteitspunt van de provincie op die manier 3.843.406 euro aan bedrijfssubsidies naar 

West-Vlaanderen getrokken.  

 

Voor call 11, die nu loopt, is de aanmeldingstermijn afgesloten op 28 januari. Er werden 45 

dossiers aangemeld. Deze bedrijven hebben nu tot 16 april 2018 de tijd om een dossier in te 

dienen. Zij worden hierbij begeleid door het Mobiliteitspunt van de provincie. Gezien de 

voorwaarde dat een bedrijf in zgn. filegevoelig gebied moest liggen, vervallen is, zijn er 

opnieuw dossiers aangemeld die buiten die omschrijving vallen. De locatie in een filegevoelig 

gebied blijft evenwel een criterium bij de beoordeling van het dossier door de 

begeleidingscimmossie in Brussel, zodat het voor bedrijven buiten de omschrijving moeilijker 

is om een subsidie toegekend te krijgen.  

 

Het Pendelfonds staat toe dat een samenwerkingsverband van privé-partners en lokale 

besturen een project indienen, maar dit heeft uiteraard vooral betrekking op steden en 
gemeenten en hun zelfstandige agentschappen in samenwerking met echte privépartners bv. 

op bedrijventerreinen.  
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Omdat de provincies optreden als adviseur en begeleider en ook de opvolgingscontrole doen 

van de pendelfondsdossiers, treden zij zelf niet op als participant.  

 

De mogelijkheden voor provinciale vestigingingen in West-Vlaanderen om samenwerking aan 

te gaan met privépartners die in de onmiddellijke omgeving liggen zijn overigens zeer 

beperkt.   

 

 
 

 

BART NAEYAERT 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 
JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 
 
Vraag nr. S/2018/2 
 
van dd. 03.01.2018 
van de heer Peter Roose (sp.a) 
 

Evaluatie rapporten impact emissies veehouderij op gezondheid omwonenden  
 
vraag:  
 

Met dit schrijven had ik graag een schriftelijke vraag willen stellen m.b.t; de gunning van de 

opdracht van “Evaluatie rapporten impact emissies veehouderij op gezondheid omwonenden”. 

 

De deputatie heeft op zitting van 28 september 2017 deze opdracht gegund aan EV-ILVO. 

 

In dit verband heb  ik de volgende vragen: 

 

- Wanneeer zal deze evaluatie van de bestaande studies opgeleverd worden? 

 

- Welke gevolgen zal de deputatie trekken uit deze studie? Is de deputatie bereid om nieuw 

onderzoek op te starten naar de gezondheidsrisico’s, bijv. de evolutie van de resistentie bij en 

de verspreidingsroutes van verschillendere oganismen ? 

 

Hoogachtend, 

 

Peter Roose 
 

 

antwoord: 

 

Op uw vraag inzake ‘evaluatie rapporten impact emissies veehouderij op gezondheid 

omwonenden’ kan ik het volgende antwoorden: 

 

o Zoals op de provincieraad van 25 januari vermeld, gaat er op dinsdag 6 februari een 

workshop door met diverse stakeholders. De workshop bestaat uit twee onderdelen. In de 

eerste plaats willen we de gelegenheid geven aan de deelnemers om feedback te geven op de 

studie van het ILVO. Daarnaast zullen we ingaan op de vraag ‘Waar moeten we verder op 

inzetten, wat zijn de volgende stappen’. 

 

o Op uw vraag naar de bereidheid tot opstart van nieuwe studies, kunnen we nu 

moeilijk vooruitlopen op de resultaten van de workshop. De workshop zal moeten uitwijzen 

wat er nog moet onderzocht worden, hoe dit moet gebeuren en wie best geplaatst is om dit 

uit te voeren en wie kan financieren. 

Het is in deze fase dus nog niet duidelijk of er hier verder een taak is weggelegd voor de 
provincie. Mocht dit wel het geval zijn, dan willen we hier onze verantwoordelijkheid nemen. 
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MYRIAM VANLERBERGHE 
 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN CULTUUR EN WELZIJN 
 
Vraag nr. S/2018/5 
van dd. 16.01.2018 
van de heer Kurt Ravyts (Vlaams Belang) 
 

Moskeeën – provinciale subsdiëring  
 

Vraag:  

 

Moskeeën – provinciale subsidiëring  

  

Het decreet van 7 mei 2004 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten maakten voor het eerst de 

financiering van lokale islamitische gemeenschappen (moskeeën) mogelijk. Graag had ik 

geweten van welke moskeeën de werkingstekorten in 2017 werden bijgepast door de 

provincie en voor welk bedrag. Het uitvoeringsbesluit van 30 september 2005 houdende 

vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en 

geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten verplicht de moskeeën die een 

erkenning bekomen op basis van dit besluit bovendien om elk jaar, bij het indienen van het 

budget, een verslag te bezorgen inzake hun concrete betrokkenheid bij het geheel van de 

lokale gemeenschap.  

 

Ondertussen heeft Vlaams minister van Binnenlands bestuur Liesbeth Homans aangekondigd 

de erkenningscriteria van de geloofsgemeenschappen en de handhaving ervan te zullen 

herbekijken. In dit verband heeft ze voorbije herfst een onderzoek gegund aan de KU Leuven. 

De opdracht behelst “het verrichten van een bestuurskundig onderzoek naar de adequaatheid 

van de erkenningscriteria voor lokale kerk- en geloofsgemeenschappen in het Vlaams Gewest 

én naar de handhaving van deze criteria en andere administratieve verplichtingen door de 

lokale kerk- en geloofsgemeenschappen”. Ondertussen worden geen nieuwe 

erkenningsprocedures opgestart naar aanleiding van nieuwe erkenningsaanvragen.  

  

1. Kan u meedelen van welke moskeeën in West-Vlaanderen in 2017 werkingstekorten 

werden bijgepast en voor welk bedrag? 

  

2. Kan u voor de erkende moskeeën in West-Vlaanderen die in 2017 geen provinciale 

bijpassing ontvingen, meedelen wat er de reden van is dat de tekorten van deze moskeeën 

niet werden bijgepast, hoewel de wetgeving dit mogelijk maakt? 

  

3. Werd er door alle moskeeën waarvan het werkingstekort werd bijgepast een verslag 

bezorgd waarin de maatschappelijke betrokkenheid van de betreffende moskee werd 

aangetoond? Zo niet welke moskeeën bezorgden dit verslag, welke niet? Kan u een kopij 

bezorgen van de overgemaakte verslagen?  

  

4. Werden de verslagen met betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid aan een 

controle onderworpen, waarbij werd vastgesteld of de maatschappelijke betrokkenheid al dan 

niet voldoende is aangetoond? Zo ja, welke controle? Zo niet, waarom niet? Kan u per 

moskee meedelen wat de bevindingen van deze controles waren? 

 

5. Werd u reeds gevat door de onderzoekers van de KU Leuven met betrekking tot hun 

onderzoek in verband met de erkenningscriteria? Zo ja, welke procedurele problemen heeft de 

deputatie in dit geval gesignaleerd en welke aanpassingen aan de procedure werden er door 

de deputatie gesuggereerd?  
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Antwoord: 

 

In de provincie West-Vlaanderen zijn er tot op heden twee erkende islamitische 

geloofsgemeenschappen: 

- de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem erkend bij M.B. van 22 

december 2007; 

- de islamitische geloofsgemeenschap Jamia Islamia in Oostende erkend bij M.B. van 5 

mei 2009. 

 

1. De islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem heeft in 2017 een 

exploitatietoelage ontvangen van 46.635,19 euro en een investeringstoelage van 26.791,46 

euro. De islamitische geloofsgemeenschap Jamia Islamia heeft in 2017 niets ontvangen.  

 

2. De islamitische geloofsgemeenschap Jamia Islamia komt haar financiële verplichtingen, die 

worden opgelegd door het decreet betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten van 7 mei 2004 en het boekhoudreglement voor de besturen van de 

eredienst (Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006), nog steeds niet na, zodat 

het niet mogelijk is om overeenkomstig artikel 272 juncto artikel 52/1 van het 

eredienstendecreet de tekorten bij te passen.  

 

3. De islamitische geloofsgemeenschap Assounah heeft het jaarlijks verslag inzake de 

betrokkenheid met de lokale gemeenschap bezorgd, samen met het budget 2018 (zie 

bijlage).  

 

4. De maatschappelijke betrokkenheid werd in het verslag voldoende aangetoond en werd 

zonder opmerkingen overgemaakt aan de gouverneur.  

 

5. Wij werden nog niet gecontacteerd door de onderzoekers van de KU Leuven met betrekking 

tot hun onderzoek in verband met de erkenningscriteria.  
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 25.01.2018 

 
 
Vraag nr. M/2018/1 
van de heren Kurt Ravyts (Vlaams Belang) en Wim Aernoudt (N-VA) 
Transmigratie 
 
Mondelinge vraag 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat de gouverneur een zestal vragen op 
papier heeft gezet over concrete acties die de ministers van Binnenlandse Zaken en Mobiliteit en de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie rond transmigratie hebben opgezet. Omdat de gouverneur 
hierover in de raad toelichting zal geven en de vragen ook in de krant staan, zal de heer Ravyts ze niet 

herhalen. Daarop haalt de heer Ravyts het Brussels tijdschrift ‘Bruzz - Leven in de stad’ aan waarin men 
uitvoerig de ngo’s die aan transmigranten hulp verlenen aan het woord laat. Daarin kondigt men aan dat 
het probleem structureel is en laat men enkele transmigranten aan het woord. De heer Ravyts citeert: 
‘Belgium is the best country in Europe’ en ‘Dit is het Europa waarvan ik droomde. Ik heb Italië, Frankrijk 
en Duitsland doorkruist, maar ik heb nooit een inwoner ontmoet. Hier in België willen jullie ons niet 
alleen ontmoeten maar ons ook actief helpen’. Het spijt de heer Ravyts dat hij dit moet aanhalen. 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt dat de problematiek met transmigranten op de 
snelwegparkings in het binnenland in de media uitvoerig aan bod is gekomen. Hij vraagt zich af hoe het 
komt dat er tot op vandaag in West-Vlaanderen geen gelijkaardige incidenten zijn geweest en of dit in 
verband staat met de maatregelen die de laatste maanden naar aanleiding van Calais, onder de bezieling 
van de gouverneur, zijn genomen. Hij wijst erop dat de gouverneur niet alleen vragen stelt aan de 

regering maar ook in West-Vlaanderen overleg pleegt. Daarover had hij graag een stand van zaken 
gekregen. Een ander aspect zijn de ANPR-camera’s en de uitrol ervan in West-Vlaanderen. Er is een 
netwerk in opbouw van tweehonderd stuks, die in bepaalde politiezones vooral worden voorzien aan op- 
en afritten van autostrades. Hij vraagt zich af in welke mate die middelen, samen met de klassieke 
camera’s op parkings, een belangrijke rol kunnen spelen in het opsporen van de smokkelnetwerken 
achter de problematiek. Bij de voorstelling van het jaarverslag van de gouverneur is er van gedachten 
gewisseld over de nieuwe ferrylijn die vanuit Oostende in opstart is. De lijn zal ongetwijfeld een 
bijkomende aantrekkingspool zijn. De gouverneur heeft toen gepleit voor een update van het bestaande 
camerasysteem in de haven van Oostende en de heer Aernoudt zegt dat hij toen zelf een pleidooi heeft 
gehouden voor een regionale aanpak, door het betrekken van de politiezone Bredene - De Haan. Hij 
vraagt zich af hoe ver het overleg met Oostende staat. 
 

Antwoord 
De heer Carl Decaluwé, gouverneur, wenst alle raadsleden vooreerst een voorspoedig 2018. Hij heeft 
zeer goed naar de heer Ravyts geluisterd maar heeft niet 100 % gevat wat de heer Ravyts precies naar 
voor wou brengen. Als men beweert dat België het beste land van Europa is, begrijpt de heer Decaluwé 
niet goed waarom alle transmigranten niet in België blijven en allemaal tot in de UK willen geraken. De 
kern van de discussie, en dit is een pijnlijk verhaal, gaat erom dat vele transmigranten naar België 
komen als tussenstop en op één of andere manier in de UK proberen te raken. Voor wie in België asiel 
wil vragen zijn er voldoende procedures voorhanden. 
 
Naar aanleiding van de toenemende druk van de laatste weken, ook binnen de provincie West-
Vlaanderen, is er intens overleg geweest tussen alle betrokken federale en Vlaamse overheden om tot 

een transparante beeldvorming te komen en een gemeenschappelijke aanpak uit te werken. De aanpak 
zal naderhand aan de gouverneurs worden voorgelegd. Woensdag 24 januari was er tevens overleg met 
de procureur en de federale politie. De heer Decaluwé zegt zelf een grote voorstander te zijn van de 
inzet van private bewakingsfirma’s op de snelwegparkings. Tot enkele weken terug heeft dit zijn nut 
bewezen. Het werkt ontradend en er zijn geen inklimmingen meer, wat ook de vrachtwagenchauffeurs en 
de vluchtelingen zelf ten goede komt. Het is om budgettaire redenen gestopt. De heer Decaluwé zegt dat 
hij zal pleiten om dit opnieuw in te stellen en hij heeft vernomen dat in die zin oplossingen worden 
gezocht. De transmigranten komen niet alleen via de Franse grens maar ook met het openbaar vervoer 
vanuit Brussel, om vandaaruit de haven van Zeebrugge en de snelwegparkings te bereiken. Een 
uniforme aanpak is hierbij dan ook aangewezen. 
 
De heer Decaluwé wijst tevens op het totaalplan van minister Weyts in verband met het kort en lang 

parkeren op de snelwegparkings. Westkerke zou daarbij een langparkeersnelwegparking worden en 
Mannekensvere en Jabbeke kortparkeersnelwegparking. Om als vrachtwagenchauffeur te overnachten 
zou enkel nog Westkerke in aanmerking komen. Deze parking zou dan ook maximaal beveiligd worden, 
waardoor de politie-inzet ook op één plaats kan worden geconcentreerd en efficiënter. Er is dan ook 
gevraagd om versneld werk te maken van het plan van minister Weyts. Dit plan moet gekoppeld worden 
aan het ter beschikking stellen van extra capaciteit. In de maand januari alleen zullen er elf grootschalige 
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acties plaatsvinden. Dat is het maximum wat de politiediensten aankunnen. De snelwegpolitie bestaat op 

het veld in West-Vlaanderen uit vier mensen. Wanneer zij bij een incident worden opgeroepen is er voor 
de rest van de autostrade vrij spel. Dat is de harde realiteit. Deze mensen proberen het maximale uit 
hun kunnen te halen, ook gelet op de beperkte middelen. In afwachting van de uitvoering van het plan 
vraagt de gouverneur om opnieuw bewakingsfirma’s in te zetten op de snelwegparkings. 
De heer Decaluwé zegt ook extra personeel te zullen vragen voor de federale wegpolitie en de federale 
gerechtelijke politie, om met man en macht de mensensmokkelaars te kunnen aanpakken. Daarnaast 
heeft hij aan premier Michel gevraagd om aan de Britse regering financiële steun te vragen. De Franse 
president Macron is vorige week met 60 miljoen euro extra infrastructurele ondersteuning teruggekeerd 
uit Groot-Brittannië, onder andere voor de haven van Calais. In West-Vlaanderen doet men ook zijn best 
en de heer Decaluwé verwacht van de Engelsen dan ook een inspanning. De heer Decaluwé zal ook 
vragen om in West-Vlaanderen opnieuw een mobiel afhandelingscentrum te organiseren. Op die manier 
kunnen de dossiers administratief, maar ook op een menswaardige manier, worden afgehandeld. Niet 

alleen de gouverneurs, maar iedereen die bij de federale gerechtelijke politionele diensten betrokken is, 
en de betrokken burgemeesters vragen om deze extra maatregelen. 
 
Alle camera’s die voorhanden zijn worden ingezet in de strijd tegen de mensensmokkelaars. Ook op de 
parking van Westkerke worden twee ANPR-camera’s ingezet, maar daar zijn tevens observatiecamera’s 
nodig om een totaal zicht op de parking te krijgen. Als men met slijpschijven dwars door de nieuwe 
afrastering gaat, kan men dat met detectiemateriaal onmiddellijk vaststellen en ter plaatse gaan. Het 
plaatsen van camera’s op de snelwegparkings valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid, 
andere camera’s vallen onder de bevoegdheid van de lokale overheid. Daarbij moet de ene met de 
andere kunnen communiceren. Men is dit netwerk gestaag aan het uitbreiden. 
 
Wat de nieuwe ferrylijn in Oostende betreft is er een reëel risico dat dit bijkomende problemen met zich 

zal meebrengen. Daarover is al meermaals overlegd. Oostende heeft een taskforce opgericht om de 
nodige maatregelen uit te voeren, onder andere het opzetten van een dubbel hekwerk, de installatie van 
camera’s, het organiseren van controles op de site. De heer Decaluwé zegt ook contact te hebben gehad 
met de politiezone Bredene. Er is ook een uitstekende samenwerking met de UK Border Forces, en dat 
geldt ook voor Zeebrugge. Tot slot heeft de heer Decaluwé erop aangedrongen om op de treinen die uit 
Brussel komen en in de stations controles te doen. 
 
Het is waarschijnlijk dweilen met de kraan open en vaak ontmoedigend voor politiemensen om voor een 
derde of een vierde maal dezelfde mensen te moeten opnemen. Er wordt echter op een menswaardige 
correcte manier gehandeld. De opdracht van de federale regering bestaat erin om in West-Vlaanderen 
geen tentenkampen te laten ontstaan. Tot nu toe is men daarin geslaagd. 

 
Repliek 
De heer Ravyts zegt dat de Vlaams Belang fractie alle initiatieven ondersteunt die terzake worden 
genomen. Wat betreft ‘Belgium is the best country in Europe’ heeft hij bedoeld dat de transmigranten in 
België het best geholpen worden door de bevolking om naar Engeland te gaan, en daarin ligt het echte 
probleem. De maatregelen blijven echter symptoombestrijding en hij zegt naar de toekomst toe zeer 
pessimistisch te zijn. 
De heer Aernoudt zegt begrip te hebben voor de politiemensen die viermaal dezelfde mensen oppakken 
en hij hoopt dat de signalen die de Belgische regering geeft en hetgeen de heer Decaluwé als 
ondersteunende maatregelen voor de politiemensen neemt, bemoedigend zal zijn en aangeeft dat het 
beleid achter hen staat. 
 

Vraag nr. M/2018/2 
van mevrouw Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) en de heren Hans Mommerency (CD&V) en 
Peter Roose sp.a) 
ILVO-literatuurstudie 
 
Mondelinge vraag 
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, zegt dat het imago van de West-Vlaamse 
landbouwsector al veel te verduren heeft gekregen. Ze denkt daarbij aan de aspecten als dierenwelzijn 
en milieu en de uitstoot van CO2. Deze argumenten worden dikwijls gebruikt om de afbouw van de 
veestapel te bepleiten, of nog erger, het in vraag stellen van de volledige vleesproductie en het 
voortbestaan van bepaalde subsectoren binnen de landbouw. Naast de mobiliteit- en 
geurhinderproblematiek, waarmee de deputatie dikwijls wordt geconfronteerd bij het vergunningsbeleid, 

waaronder de uitbreidingen, heeft men nu een nieuw wapen gevonden om ten strijde te trekken, 
namelijk de al dan niet vermeende gezondheidsrisico’s voor de omwonenden van veeteelt en 
pluimveebedrijven. Vorig jaar heeft de deputatie bij ILVO een onderzoek besteld om de 
gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en vorige week zijn de resultaten bekend gemaakt. Uit het 
onderzoek blijkt dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat wonen in een omgeving van dergelijke 
bedrijven schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Toch wordt er meer onderzoek aangeraden naar de 
relatie tussen longontstekingen en het wonen in de buurt van bedrijven waarbij de uitstoot van 
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ammoniak en fijn stof aan de orde is. De heer Naeyaert stelde dat er nog werk aan de winkel is en dat 

met de betrokken partijen besproken moet worden wat de volgende stappen zullen zijn. Er moet niet 
alleen een actieplan komen maar er moet ook worden overgegaan tot daadwerkelijke acties. Mevrouw 
Castelein vraagt of de heer Naeyaert hierover al meer duidelijkheid kan geven en of meer fijnmazig 
onderzoek, zoals meetpunten per provincie, tot de volgende stappen behoort. 
 
De heer Hans Mommerency, CD&V-raadslid, wijst erop dat het vooral de bedoeling was van de deputatie 
om een stuk objectivering te krijgen in het verlenen van een omgevingsvergunning. Uit de analyse is 
gebleken dat de problematiek enige nuance vereist en een fijnere modulering kan een nog betere 
objectivering opleveren. Het Nederlandse materiaal is niet identiek aan de Vlaamse situatie. Dat is al 
lang geweten. Het is dan ook een goede keuze om een aantal zaken te verfijnen en betere modellen te 
kunnen uitwerken. Anderzijds zegt hij geleerd te hebben dat de veehouder het zwaarst te verduren krijgt 
onder de gezondheidsproblematiek en dat luchtwassers en elementen rond geur de hoofdproblematiek 

vormen. Hij vraagt hoe men de objectivering verder zal bekijken, wat het bijkomend onderzoek zal 
inhouden, of de veehouders zelf initiatieven zullen nemen rond de gezondheidsrisico’s en of de industrie 
en de KMO’s in West-Vlaanderen mee kunnen helpen bij het realiseren van betaalbare instrumenten rond 
de problematiek van geurreductie. 
 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, dankt de heer Naeyaert voor het feit dat hij de problematiek 
ter harte heeft genomen en heeft gehandeld uit het voorzorgsprincipe en de studie heeft gevraagd. Hij 
zegt zelf onbevoegd te zijn om over de studie uitspraken te doen. De heer Naeyaert heeft zich 
geëngageerd om met de actoren verdere stappen te zetten. De heer Roose vraagt of de heer Naeyaert 
het opportuun en haalbaar acht om met het Steunpunt Milieu en Gezondheid een 
samenwerkingsovereenkomst te maken om de aspecten die, naar aanleiding van de studie, verder 
onderzoek vragen, verder uit te zoeken. Hij wil ook vernemen of het haalbaar is om vanuit de provincie 

verder te onderzoeken wat de mogelijke effecten van fijnstof zijn. 
 
Antwoord 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het de bedoeling was om het vraagstuk rond de invloed van 
intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden zo goed mogelijk te objectiveren. Het rapport 
van de West-Vlaamse Milieufederatie is overhandigd aan het Instituut voor Landbouw en Visserij 
Onderzoek. Op basis van een honderdtal studies die over de hele wereld hebben plaatsgevonden is men 
tot een voorlopig resultaat gekomen van wat er te analyseren valt. In essentie komt het erop neer dat er 
geen specifieke impact van de aanwezigheid van veehouderij op de omwonenden wordt bewezen. Wel 
zijn er een aantal zaken die verder onderzoek vragen, waaronder het aspect fijn stof, eventueel in 
combinatie met endotoxines, wat reststoffen van bacteriën zijn, of de combinatie van fijn stof met 

ammoniak. Wat fijn stof betreft komt het erop neer dat van de 100% fijn stof die in Vlaanderen aanwezig 
is, 25 % afkomstig is van menselijke activiteit. Van die 25 % is 15% gelinkt aan de veehouderij als het 
om de grotere fijn stofdeeltjes gaat en 5 % als het om de kleinere deeltjes gaat. De problematiek moet 
dan ook in zijn totaliteit worden geschetst. Er is ook een meetnetwerk van fijn stof en een modulering die 
daarop voor heel Vlaanderen is gebaseerd. Daaruit blijkt dat West-Vlaanderen nog onder de normen zit. 
Toch vindt hij dat er bijkomende metingen kunnen gebeuren in de nabijheid van de intensieve 
veehouderij, om te kijken of de bevindingen die uit de moduleringen naar voor zijn gekomen naar die 
specifieke omgeving toe kunnen worden bevestigd. 
 
Om alle aspecten te beoordelen wordt er met de stakeholders op 6 februari een workshop georganiseerd 
om na te gaan welk specifiek bijkomend onderzoek in West-Vlaanderen kan plaatsvinden rond de 
aangehaalde risico’s.  

 
Bij de voorstelling van het onderzoek is naar voor gekomen dat het bestaan van geurhinder bij een 
bedrijf de mensen het meest raakt. Daarover loopt er momenteel een studie, waarbij in verschillende 
pluimveehouderijen voor vleeskippen de impact van het bedrijf op de omgeving wordt bestudeerd. De 
indruk bestaat dat er tussen verschillende bedrijven, zelfs al werken ze met identieke technieken, een 
belangrijk verschil bestaat tussen de impact op de omgeving. Dat onderzoek loopt en zal eind 2018 zijn 
afgerond. 
 
Het is ook de bedoeling om, samen met de landbouworganisaties, te sensibiliseren rond de impact op de 
veehouder, zodat de mensen zich bewust zijn van de risico’s die zij in de stallen lopen als zij niet 
zorgvuldig met emissies omgaan. Samen met de collega’s van de POM wordt er tevens gekeken naar 
technieken om emissies te verminderen, hetzij via luchtwassers, hetzij via nadere emissiebeperkende 

maatregelen. De KMO’s in West-Vlaanderen zijn op het vlak van nieuwe technieken heel dynamisch. 
Samengevat blijkt uit de huidige stand van zaken van het onderzoek dat niet bewezen is dat er een 
impact is op de gezondheid van omwonenden van veehouderijen, met de kanttekening dat er naar geur 
toe wel manifest een psychische impact aanwezig is. Er komt bijkomend onderzoek voor zowel de 
gezondheidsrisico’s als de geurhinder en naar de veehouders zelf komt er een sensibilisering voor de 
risico’s waaraan ze zelf zijn blootgesteld. 
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Repliek 

Mevrouw Castelein zegt drie positieve zaken te horen, meer bepaald bijkomend onderzoek, objectief met 
de resultaten omgaan en het mee opnemen in de studie van het risico voor de landbouwer. 
 
De heer Mommerency wijst erop dat er ook een aantal zaken lopen op het Vlaamse niveau, rond de 
gezondheidsaspecten bijvoorbeeld. Het raadslid zegt dat het interessant zou zijn om daar gezamenlijk 
iets rond te doen. 
 
De heer Roose zegt blij te zijn dat er verder wordt nagedacht rond modulering en het uitbouwen van een 
eigen netwerk rond fijn stof. Uit de studie blijkt ook dat 11 % van de varkens gehuisvest is in emissie-
arme stallen. Deze maatregelen dateren van 2003 - 2004. Als dit tempo wordt aangehouden zal het nog 
90 jaar duren vooraleer alle dieren in emissie-arme stallen zijn ondergebracht. Voor pluimvee is de 
situatie nog erger en op dat vlak is er nog heel wat werk aan de winkel. 

 
Vraag nr. M/2018/3  
van de heer Christof Dejaegher (CD&V) 
Fietspadenbeleid 
 
Mondelinge vraag 
De heer Christof Dejaegher, fractievoorzitter CD&V, zegt dat zijn vraag over het fietspadenbeleid ook 
raakvlakken heeft met communicatie. In het ochtendnieuws op Radio 2 werd een tweetal weken geleden 
gemeld dat de bevoegde minister Ben Weyts voor West-Vlaanderen 1,2 miljoen euro had toegekend voor 
fietsinvesteringen, ondermeer voor projecten in Poperinge langs de Woestense- en de Watouseweg. Zelfs 
in tijden van hypercommunicatie is dossierkennis niet helemaal onbelangrijk. De heer Dejaegher zegt dat 
hij niets van de berichtgeving begreep. Het fietspad langs de Woestenseweg is in volle uitvoering en fase 

1 is aangelegd. Fase 2 komt binnenkort aan bod in de provincieraad. Het nieuws over de Watouseweg 
deed hem de wenkbrauwen fronsen, want beide fasen van het project zijn al meer dan een jaar 
afgewerkt, het fietspad is ook al een tijdje plechtig geopend en pas nu wordt aangekondigd dat de 
minister hierin zal investeren. Bij het lezen van het persbericht heeft de heer Dejaegher vastgesteld wat 
hij verwachtte, meer bepaald dat de rol van de provincie ergens wel wordt vermeld, zij het in algemene 
en ruime zin, maar ook niet meer dan dat. Een goede interbestuurlijke samenwerking in het belang van 
de fietsveiligheid van de inwoners en een eerlijke communicatie hierover was duidelijk niet de focus van 
dat persbericht. De minister communiceerde gewoon over de toekenning van subsidies uit het fietsfonds, 
maar door de gebruikte formulering werd dit vertaald alsof de minister zelf zou investeren in fietspaden 
wat hij alleen zou kunnen via gewestwegen. Zelfs al is de politieke lijn van de partij van de betrokken 
minister erop gericht om de provincies af te schaffen, eerlijk duurt nog altijd het langst en zolang de 

provincies er zijn, is een correcte en ondubbelzinnige communicatie over het werk die de provincies 
doen, van groot belang. Dit is vooral voor de provincie West-Vlaanderen het geval, want zij draagt als 
enige provincie in Vlaanderen 60 % bij in de investeringskosten, hetgeen de gemeenten ten goede komt. 
Zij hoeven enkel in te staan voor de grondaankopen en enkele andere en beperkte zij-investeringen. 
 
De heer Dejaegher vraagt welke acties de deputatie heeft ondernomen om deze volkomen foute 
berichtgeving recht te zetten, of de deputatie ondertussen ten aanzien van de minister heeft gereageerd 
en welke initiatieven er naar de toekomst toe kunnen worden genomen om dit soort onaangename 
kwakkels te vermijden.  
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt de ergernis te begrijpen. De attitude en de negatie van de 

betrokken minister naar de provincie toe is pijnlijk, om niet te zeggen kleintjes. De heer Dejaegher heeft 
perfect geschetst wat de provincie doet en welk dynamisme de provincie ontwikkelt. In 2018 staan er 
dertien fietsprojecten op stapel, waarvan vijf lopende en acht nieuwe, samen goed voor een budget van 
vier miljoen euro. Jaar na jaar is het provinciebestuur hiermee bezig, en dit voor de volledige provincie. 
Iedereen is even belangrijk. De betrokken minister heeft oog voor Antwerpen en in mindere mate voor 
zijn eigen provincie. De rest is politiek gezien peanuts. De provincie zal zich echter groter tonen en 
subsidieert 60 %, wat een principiële keuze is. De provincie West-Vlaanderen zet volop in op een goede 
mobiliteit en gaat op een verantwoorde en uitgekiende manier de strijd aan tegen koning auto. Minister 
Weyts etaleert een beleidsvisie waarbij alle vervoersmiddelen, auto inbegrepen, even belangrijk zijn. Wie 
een vervoersbeleid wil voeren, moet de strijd aangaan tegen koning auto. Ontkenning hiervan leidt tot 
problemen. 
 

De provincie zet de ingeslagen weg verder. Hierover communiceren is belangrijk en de provincie doet dit 
altijd op een correcte manier, met vermelding van de inbreng van Vlaanderen in de betrokken dossiers. 
Telkens een fietspad is afgewerkt, gebeurt de opening ervan in samenwerking met de gemeente en komt 
de verslaggeving in de lokale en regionale pers. Jaarlijks, bij de samenstelling van het budget, is er een 
persmoment waar wordt verduidelijkt welk budget voor fietspaden wordt uitgetrokken. Het is de 
bedoeling om dit jaar een bilan op te maken van de lopende legislatuur en daaruit zal blijken dat, dankzij 
iedereen die de dossiers heeft gesteund, de provincie West-Vlaanderen een mooi parcours heeft gefietst. 
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Tot slot zegt de heer De Block dat, op het vlak van visie rond mobiliteit, de provincie een straat 
voorsprong heeft op Vlaanderen. De provincie gaat hierbij met alle actoren respectvol om, hetgeen hij 
niveau noemt. 
 
Repliek 
De heer Dejaegher dankt de heer De Block en citeert, om in de symboliek van de heer De Block te 
blijven, de spreuk ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel’. De moraal van het 
verhaal is dat men enkel kan benadrukken dat de boodschap stilletjes aan belangrijker wordt dan de 
verpakking en de heer Dejaegher wenst dat het de hoogste tijd wordt dat het niveau van de 
kleuterschool in dit soort zaken wordt overstegen. 
 
Vraag nr. M/2018/4  

van mevrouw Charlotte Castelein 
Overgangsmaatregel rond subsidies voor sportevenementen 
 
Mondelinge vraag 
Charlotte Castelein, Open Vld-raadslid, licht haar vraag toe. Sinds op 1 januari 2018 afscheid werd 
genomen van de bevoegdheden sport en cultuur leven heel wat verenigingen en organisatoren van 
evenementen in onzekerheid. Ter voorbereiding van de bevoegdheidsoverdracht lijstte de provincie alle 
evenementen op die vroeger onder sport of cultuur gesubsidieerd werden. Alle evenementen die nu recht 
hebben op Vlaamse subsidies worden uit de lijst gehaald. Mevrouw Castelein spreekt in haar vraag 
voornamelijk voor sport, maar hetzelfde geldt evenzeer voor, cultuur zegt zij. Alle evenementen die 
minder dan 1.000 euro krijgen vallen uit de boot, want het zijn de steden en de gemeenten die dit 
kunnen opvangen. Met uitzondering van het BK veldrijden in Koksijde en het BK mountainbike in 

Heuvelland worden geen nieuwe evenementen aan deze lijst toegevoegd. De bedragen van de 
resterende  evenementen worden gehalveerd met een minimum van 1.000 euro. Dit betekent dat 1.500 
euro of 1.800 euro, 1.000 euro wordt. 2.200 euro die vroeger werd gekregen wordt nu 1.100 euro. Deze 
subsidies kwamen vroeger van sport, maar komen nu uit het communicatiebudget en hiervoor werd 
100.000 euro voorzien. Mevrouw Castelein wil duidelijk stellen dat dit een overgangsmaatregel is en dus 
geen oplossing op lange termijn. Deze overgangsmaatregel geldt enkel voor 2018, de volgende jaren, na 
2019, moet door het nieuwe bestuur worden beslist. West-Vlaanderen is een sportprovincie die tot de 
beste van het land behoort en in zowat elke populaire sporten uitblinkt. Het raadslid geeft hierbij als 
voorbeelden voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen. Maar ook bij de minder bekende sporten 
behoort de provincie tot de beste van de klas. Mevrouw Castelein verwijst naar Delphine Persoone die 
een gloednieuwe boksacademie oprichtte en waarbij de provincie dit kon ondersteunen. Al deze 

evenementen bezorgen de provincie een zekere uitstraling die volgens mevrouw Castelein moeten 
kunnen worden behouden. Er moet dan ook de denkoefening worden gemaakt als er nog langer een rol 
is weggelegd voor de provincie om het sportbeleid in de provincie verder te ondersteunen en de 
zichtbaarheid van de provincie op deze evenementen te verhogen. Daarom heeft het raadslid volgende 
vragen: zij wenst te weten als de bovenlokale sportevenementen integraal worden opgenomen in de 
regiomarketing; in hoeverre zal de provincie blijven investeren in visibiliteit op deze evenementen; wordt 
er nog een lang termijn visie uitgewerkt vraagt zij; hoe worden de betrokken organisaties verwittigd en 
zal er vanuit de provincie begeleiding zijn voor deze organisaties, besluit mevrouw Castelein haar 
vragen. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, beaamt dat de provincie West-Vlaanderen sinds 1 januari 2018 

een nieuwe profiel heeft en de provincie in 2018 dit nieuwe profiel ook bekend wil maken aan het brede 
publiek. De provincie streeft hierbij ook verder naar de provinciale visibiliteit op West- Vlaamse 
evenementen. De gedeputeerde licht toe dat dit niet enkel voor sportevenementen geldt. De 
aanwezigheid op de evenementen is een onderdeel  van de provinciale communicatiestrategie naar het 
brede publiek toe dit jaar. De gedeputeerde benadrukt dat het hierbij om een bewuste keuze gaat en 
niet zomaar een overgangsmaatregel is. De heer Decorte maakt duidelijk dat het wel zo is dat door het 
verdwijnen van de subsidiereglementen cultuur, sport en ook welzijn, de provincie uiteraard niet op alle 
bovenlokale evenementen aanwezig kan zijn. Deze ondersteuning zit nu immers bij Vlaanderen. De 
gedeputeerde wil benadrukken dat de provincie geen evenementen ondersteunt, maar zij promotionele 
ruimte koopt en hierdoor dus vanuit een andere invalshoek vertrekt. De keuze om dit te doen met deze 
lijst van evenementen staat los van een eventuele ondersteuning die deze evenementen al of niet krijgen 
in Vlaanderen, aldus de gedeputeerde. De provincie wil haar logo duidelijk naar voren brengen in de 

communicatie rond deze evenementen. De provincie wil deze inhoudelijke boodschap vanuit de provincie 
meegeven, hetzij in een programmabrochure, hetzij via een infostand of een video-wall en dergelijke 
meer. Via deze weg wil de provincie het logo nog beter kenbaar maken. De provincie heeft hiertoe een 
lijst van iets meer dan tachtig evenementen opgemaakt. Hierbij heeft de provincie zich gebaseerd op een 
aantal evaluaties uit het verleden. Dit werd nog in overleg gedaan met de diensten sport en cultuur, 
aldus de gedeputeerde. Er werd nagegaan waar de provincie promotioneel aanwezig kan zijn, ook als 
basis van de recente ervaringen. Budgettaire ruimte om nieuwe evenementen te steunen of om een 
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actieve oproep te doen zijn er niet zegt de gedeputeerde, maar het budget van communicatie van 2018 

werd verdeeld over deze tachtig evenementen. Vervolgens gaat de gedeputeerde over naar de concrete 
vragen van mevrouw Castelein. In hoeverre de provincie zal blijven investeren in de visibiliteit op de 
sportevenementen zal, zoals in het verleden, worden geëvalueerd en het zal dan ook aan de nieuwe 
bestuursploeg zijn om hierover een beslissing te gaan nemen antwoordt de gedeputeerde. Vervolgens 
gaat hij over naar de vraag als er nog een lange termijn visie wordt uitgewerkt. De heer Decorte kan 
hierbij zeggen dat de aanwezigheid op de evenementen deel uitmaakt van de nieuwe provinciale 
strategie rond de regiomarketing en deze ook pistes voor de langere termijn uitwerkt. Het nieuwe 
regiomarketingplan moet dus binnen afzienbare tijd klaar zijn en zal uiteraard zeer tijdig besproken 
worden in de bevoegde commissie van de provincieraad, aldus de gedeputeerde. Wat betreft de vraag 
van mevrouw Castelein hoe de betrokken organisaties verwittigd worden, antwoordt de gedeputeerde 
dat alle 83 organisatoren een e-mail hebben gekregen of ten laatste volgende week zullen krijgen met de 
duidelijke vraag om een promotioneel voorstel uit te werken voor het bedrag dat de deputatie reeds voor 

hen heeft vastgelegd. Tenslotte antwoordt de gedeputeerde op de vraag op welke manier deze 
organisatoren vanuit de provincie begeleiding zullen krijgen. Alles staat duidelijk vermeld in deze e-mail. 
Er staat aangegeven wat er van de organisatoren wordt verwacht en binnen welke termijn. Er wordt ook 
duidelijk aangegeven waar zij onder meer promotiemateriaal moeten afhalen. De praktische zaken 
worden bijgevolg via deze e-mail aan hen meegedeeld, besluit de gedeputeerde. 
 
Repliek 
Mevrouw Castelein repliceert dat het antwoord van de gedeputeerde haar helemaal duidelijk en 
voorbereid lijkt te zijn. 
 
Vraag nr. M/2018/5 
van mevrouw Gerda Schotte 

Wagenpark van de provincie 
 
Mondelinge vraag 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, zegt dat, ondanks het vurige pleidooi van gedeputeerde Franky 
De Block tegen het gebruik van de auto, de provincie nog over een uitgebreid wagenpark beschikt om 
haar werkzaamheden uit te voeren. In het verleden deed de provincie reeds serieuze pogingen om dit 
wagenpark milieuvriendelijker te maken onder andere door de aankoop van elektrische wagens en 
wagens op CNG-bandstof, zijnde gas. Gelet op de huidige problematiek van het fijn stof, ook buiten de 
stedelijke regio’s, en dus zeker ook in de provincie aanwezig, en de invloed van dieselwagens op deze 
problematiek heeft de Groen-fractie volgende vraag: mevrouw Schotte vraagt als de deputatie van plan 
is om in de toekomst af te zien van de aankoop van dieselwagens. Zij zegt dat het geweten is dat de 

huidige deputatie hieromtrent misschien niet veel beslissingen meer zal kunnen nemen, maar de Groen-
fractie zou er dan ook op willen aandringen dat er een investeringsplan voor het wagenpark wordt 
opgemaakt voor de komende jaren en niet enkel tot het einde van de legislatuur. Zij vraagt dat in dit 
plan geen dieselwagens meer zouden voorkomen. Mevrouw Schotte wenst te weten of de deputatie dit 
kan steunen en hier dit jaar nog werk van kan maken. In de rand hiervan heeft het raadslid nog een 
kleine vraag. Een honderdtal personeelsleden hebben eind vorig jaar de provinciale diensten moeten 
verlaten. De diensten cultuur, sport en welzijn beschikten volgens mevrouw Schotte ook over wagens. 
De vraag van mevrouw Schotte is wat er met deze wagens gebeurd is: werden deze wagens mee 
overgedragen en indien niet waarvoor worden ze nu gebruikt? 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, geeft als antwoord op de eerste vraag van mevrouw Schotte, om 

in de toekomst af te zien van de aankoop van dieselwagens, dat hij kan meedelen dat de deputatie hierin 
zeker en vast nog geen formeel standpunt heeft ingenomen. Bij de aankoop en de vervanging van een 
dienstvoertuig worden immers in nauw overleg met de diensten mobiliteit en interne milieuzorg 
beslissingen genomen. Samen met accommodatie worden de nodige overwegingen gemaakt. De 
gedeputeerde kan wel zeggen dat CNG nu altijd als voorkeur naar voor wordt geschoven met betrekking 
tot de standaard brandstof. In functie van een aantal technische vereisten kan hier van worden 
afgeweken. De gedeputeerde denkt hierbij aan de grootte van het voertuig, het aanbod op de 
wagenmarkt, de laadruimte en de capaciteit. Ook deze zaken moeten duidelijk worden onderzocht en er 
moet worden nagegaan of er een CNG-tankpunt in de buurt is. De gedeputeerde verwijst naar het feit 
dat mevrouw Schotte zelf al aangeeft dat er reeds serieuze inspanningen werden geleverd om het 
wagenpark milieuvriendelijker te maken. De gedeputeerde verwijst hierbij naar de groei aan CNG-
tankpunten en een steeds groter aanbod aan CNG-voertuigen waardoor de afweging bij het kiezen van 

een voertuig steeds meer in het voordeel van deze CNG-voertuigen is. De gedeputeerde zegt hier echt 
overtuigd van te zijn. De gedeputeerde gaat over naar de vraag van mevrouw Schotte omtrent een 
investeringsplan zonder dieselwagens. Voor het wagenpark wordt in functie van het meerjarenplan een 
investeringsplan opgemaakt. De gedeputeerde denkt dat dit evident is. Dit zal ook zo gebeuren voor het 
volgende meerjarenplan. De gedeputeerde herhaalt dat de afweging bij een aankoop, aankoop per 
aankoop grondig en afzonderlijk wordt bekeken en het hier dan vooral over een aantal technische 
vereisten gaat. De gedeputeerde denkt hierbij aan de aankoop van een vrachtwagen die reeds werd 
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voorzien omwille van het feit dat de huidige vrachtwagen moet vervangen worden. Dit zal nog een 

dieselwagen zijn omdat een aanbod binnen de vrachtwagens anders dan brandstof of diesel nog niet of 
nauwelijks aanwezig is op de markt. De gedeputeerde verwijst hierbij naar websites betreffende 
vrachtwagens. Behalve in het gamma van Tesla zijn er geen vrachtwagens te koop met alternatieve 
brandstoffen. De provincie gaat uiteraard niet over tot de aankoop van een wagen uit het Tesla-gamma, 
aldus de heer Decorte. De gedeputeerde maakt duidelijk dat als er toch voor diesel wordt gekozen omdat 
men niet anders kan, altijd de hoogste euronorm in de technische vereisten wordt opgenomen. De 
gedeputeerde gaat over naar de laatste vraag van mevrouw Schotte omtrent het lot van de wagens voor 
cultuur en sport. Voor wat betreft cultuur en welzijn antwoordt de gedeputeerde dat er in deze diensten 
geen eigen wagens waren, deze mensen deden altijd beroep op het pakket van de poolwagens. Voor wat 
betreft de Gavers was er inderdaad voor sport een bestelwagen en deze bestelwagen werd nu volledig 
ten dienste van het provinciedomein de Gavers gesteld, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 

Repliek 
Mevrouw Schotte zegt uiteraard geen expert in vrachtwagens te zijn, maar het verbaast haar wat dat er 
niet voor alle types van wagens alternatieven voor diesel voorhanden zouden zijn. Daarom moet het niet 
perse gaan om CNG, maar kan eventueel gekozen worden voor benzine in plaats van diesel, aldus 
mevrouw Schotte. Zij wou nog iets toevoegen aan haar repliek. Een paar maanden geleden stelde het 
raadslid een vraag rond autodelen. De deputatie is daar toen niet op ingegaan, zegt mevrouw Schotte. 
Zij las evenwel recent in de krant dat het nu toch mogelijk is om auto’s van de provincie te delen. Zij 
bedankt de deputatie hiervoor. Het is sympathiek dat men dan toch, zij het na enige tijd, ingaat op de 
vraag van de Groen-fractie, aldus mevrouw Schotte.  
 
Vraag nr. M/2018/6 
van Herman Lodewyckx 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 
Mondelinge vraag 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, licht zijn vraag toe. Op zaterdag 25 november 2017 werd 
na een uiteenzetting van Peter Wollaert, door de provincieraadvoorzitter namens de vijf 
provinciebesturen een engagementsverklaring ondertekend om de zogenaamde duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Twee maanden later had de heer Lodewyckx graag vernomen 
wat de stand van zaken is, welke initiatieven werden ondernomen om deze duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen te implementeren in het provinciaal beleid en wat de bedoeling is, aldus het 
raadslid. De keuze die gemaakt is omwille van het feit dat er twee mogelijkheden zijn, is wat het raadslid 
vooral interesseert. Ofwel kan het provinciebestuur zeggen dat ze zal kijken welke van de doelstellingen 

ze reeds realiseert ofwel kan de provincie de doelstellingen voor ogen houden en zich de vraag stellen 
hoe ze deze zal implementeren in haar beleid, aldus de heer Lodewyckx. Hij is zeer nieuwsgierig welke 
keuze gemaakt zal worden. Daarnaast vraagt hij als er reeds een stappenplan werd uitgewerkt, de 
spontane reactie indachtig van gedeputeerde de Bethune op zijn vraag wat de gedeputeerde ging doen 
met de asielzoekers die in de provincie aankomen. De gedeputeerde antwoordde toen een taskforce op 
te starten om de zaak aan te pakken. Dit is ook effectief recent gebeurd en het raadslid wenst hiervoor 
zijn felicitaties te geven. De heer Lodewyckx vraagt of ook een taskforce werd opgericht om de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. 
 
Antwoord 
De voorzitter van de provincieraad bevestigt dat zij de engagementverklaring ondertekend heeft namens 
de provincie. Zij zegt dat zij dit niet zomaar heeft gedaan, voorafgaandelijk is er heel duidelijk overleg 

met deputatie geweest. De deputatie heeft ook terug gekoppeld naar de dienst. Dit zal ook het verhaal 
zijn dat gedeputeerde Decorte straks zal brengen, aldus de provincieraadsvoorzitter. Zij herinnert de 
heer Lodewyckx nog even aan de budgettoelichting van gedeputeerde Naeyaert die de realisatie van de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen reeds een stuk heeft verwerkt in zijn toelichting met betrekking tot 
het budget en het meerjarenplan.  
 
De heer Decorte, gedeputeerde, gaat over tot het verder beantwoorden van de vraag. De gedeputeerde 
stelt dat de voorzitter van de provincieraad inderdaad een grote verantwoordelijkheid op zich heeft 
genomen door haar schouders onder de verklaring te zetten en haar hiervoor te engageren namens de 
provincie. De gedeputeerde kan tegen het raadslid zeggen dat de integratie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voorzien is binnen het proces van de beleidsvoorbereidingen voor de 
legislatuur 2020-2025. Met andere woorden binnen de omgevingsanalyse en het ruime strategische 

kader voor het nieuwe meerjarenplan, aldus de gedeputeerde. Deze beleidsvoorbereiding wordt 
momenteel reeds opgestart en eindigt met de goedkeuring van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 
door de nieuwe provincieraad in december 2019. Het bestuur neemt dus de keuze om te onderzoeken 
hoe zij deze zeventien ontwikkelingsdoelstellingen in het toekomstige beleid kan gaan vertalen, zegt de 
heer Decorte. Het stappenplan hiervoor zal mee vorm krijgen in de verdere uitrol van het proces van die 
voorbereiding. Een taskforce behoort hiertoe zeker tot de mogelijkheden, zegt de heer Decorte. Hij vindt 
dit heel belangrijk maar deze keuze moet binnenkort gemaakt worden. De timing van het proces van 
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beleidsvoorbereiding loopt van januari 2018 tot en met november 2018. De gedeputeerde wil duidelijk 

het signaal geven dat op dit vlak echt voorbereidend werk wordt geleverd om ervoor te zorgen dat men 
hiermee in de volgende legislatuur verder kan. 
 
Repliek 
De heer Lodewyckx vermoedt dat hij de eerste vraagsteller in deze legislatuur is die een antwoord krijgt 
van de voorzitter op een vraag tijdens de interpellatie. De heer Lodewyckx heeft het antwoord van de 
gedeputeerde zo begrepen dat hij dus zeker voor de volgende legislatuur moet kandideren om effectief 
te zien hoe deze doelstellingen verder geïmplementeerd worden. Hij hoopt dat de kiezers hem daar in 
gaan volgen. Het raadslid vindt het jammer dat de implementatie niet wat sneller kan gaan. Hij dankt de 
gedeputeerde voor het antwoord en het engagement vanwege de deputatie en de voorzitter.   
 
De voorzitter zegt dat zij niet inhoudelijk wilde antwoorden op de vraag van het raadslid. Zij wilde duiden 

dat zij de verklaring niet zomaar heeft getekend, maar er een groot engagement vanuit de deputatie was 
om dit organisatiebreed te gaan toepassen in het provinciale beleid. 
 
Vraag nr. M/2018/7 
van Jan Van Meirhaeghe 
CWRM-project en BTW-verplichtingen 
 
Mondelinge vraag 
De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, richt zich tot gedeputeerde Vanlerberghe en zegt dat in de 
raad van april 2017 werd goedgekeurd dat aan de vzw Kunst dringend 400.000 euro zou worden 
overgemaakt om onvoorziene achterstallige btw-verplichtingen na te komen. In de commissie, 
voorafgaand aan de raad van april 2017, werd over dit onderwerp uitvoerig gediscussieerd en werd in de 

commissie uiteindelijk gezegd dat de 400.000 euro niet enkel bestemd was voor de btw, maar ook om de 
onderfinanciering te compenseren, aldus de heer Van Meirhaeghe. Er werd op het einde van deze 
commissie ook gezegd dat eventuele recuperatie van btw niet naar de provincie diende terug te vloeien. 
De heer van Meirhaeghe zegt dat voor hem na deze commissie en de raad toch heel wat onduidelijkheid 
over deze regeling en afspraken bleef. Begin januari kon men in de pers lezen dat de voorzitter van vzw 
Kunst het volgende heeft gezegd, de heer Van Meirhaeghe citeert de paragraaf: “na tussenkomst van 
gespecialiseerde advocaten werd een vergelijk bereikt met de btw- administratie wat er op neerkomt dat 
we in het gelijk werden gesteld omtrent onze visie over de verschuldigde btw.”. Het raadslid leest een 
citaat voor uit een andere krant over hetzelfde onderwerp: “ook het btw-verhaal klopt maar de oorzaak 
is dat we onterecht een ander statuut toebedeeld kregen, ondertussen haalden we daar ons gelijk voor 
de rechtbank”. De heer Van Meirhaeghe stelt dat, weliswaar in de pers, een verklaring van de betrokkene 

zelf wordt gekregen met weer een andere uitleg dan in het voorjaar. Het raadslid gaat over naar zijn 
vragen. Kan van de gedeputeerde uitleg worden gekregen hoe het btw-verhaal dan afgelopen is, was dit 
effectief via de rechtbank of middels een ander regeling. Ten tweede wenst het raadslid te weten of de 
400.000 euro effectief aan de btw-administratie werd betaald of niet. En ten derde vraagt hij als dit 
betekent dat eventueel toch nog fondsen zouden terugvloeien van de vzw Kunst naar de provincie. 
 
Antwoord 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat de heer Van Meirhaeghe in zijn vraagstelling 
verwijst naar een verklaring in de pers van begin januari. Het eerste waar de gedeputeerde aan dacht 
was dit te moeten lezen. Zij kwam terecht in het Brugsch Handelsblad. Zij neemt aan dat zij en de heer 
Van Meirhaeghe het over hetzelfde onderwerp hebben. De gedeputeerde zegt dat het naar aanleiding 
van een lokaal dossier in Damme was dat het raadslid verwees naar zijn mening over de vzw Kunst en 

de gelieerde vzw’s. De gedeputeerde zegt dat het raadslid vermeldt wat de vzw in de pers bracht, maar 
de heer Van Meirhaeghe zelf de eerste was met het artikel om te zeggen dat het project CWRM 400.000 
euro btw te weinig heeft betaald. Dit stond ook in de pers. De verwondering dat er dan vanuit de vzw 
gereageerd wordt is uiteraard niet echt zo bedoeld, maar het is volgens de gedeputeerde dan ook logisch 
dat er reactie kwam op deze opmerking. De gedeputeerde zegt dat de heer Van Meirhaeghe vandaag 
opnieuw de discussie naar aanleiding van een lokaal dossier naar boven brengt en zelf april 2017 
vermeldt. Daar is heel uitgebreid, en dat weet het raadslid volgens de gedeputeerde ook, over 
gediscussieerd. De grond van de zaak was dat op dat moment liquiditeit het sleutelwoord was. Er moest 
vooruit worden gegaan en er was een discussie, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde wil 
benadrukken dat intussen overleg is geweest. Uiteraard heeft men daar gereageerd. De gedeputeerde 
denkt niet dat de inhoud van dit overleg aan de orde is. De gedeputeerde zegt dat de heer Van 
Meirhaeghe de vraag aan de gedeputeerde stelt, maar misschien moet er ook eens gepraat worden met 

de mensen van ter plaatse, aldus de gedeputeerde. Het is immers niet zo dat de provincie deze 
advocaten heeft aangesproken, maar het is de vzw die heeft gezocht naar een oplossing, aldus de 
gedeputeerde. De gedeputeerde leest in de pers, zoals het raadslid, dat een vergelijk is bereikt, maar dit 
wil nog niet zeggen dat daarmee het probleem is opgelost. De gedeputeerde vraagt om haar toe te laten 
om duidelijk te maken dat naast de raad van april 2017, tijdens een namiddag een heel intensieve 
doorlichting met de heer Van Meirgaeghe, een collega, de mensen van de griffie en de mensen van de 
financiële dienst heeft plaats gevonden. De gedeputeerde meent dat het raadslid een paar kilo papier 
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over deze kwestie heeft gezien. De gedeputeerde denkt dat het raadslid ook tevreden was over die 

uitgebreide uitleg. De gedeputeerde zegt dat zij dit niet allemaal zal herhalen. Het raadslid heeft evenwel 
het recht om dit allemaal te bekijken. De gedeputeerde zegt niets toe te voegen aan de uitleg die toen 
reeds werd gegeven. Het enige en belangrijkste is dat voor beide afrekeningen elke provinciale euro 
gedekt zal zijn door bewijsstukken, aldus de gedeputeerde. Indien er eventueel tekorten of andere 
dingen zouden  zijn dan zal dit bij de afrekening duidelijk worden zegt de gedeputeerde. Er is een 
liquiditeitsprobleem binnen de bestemde gelden en binnen de productiekost van de beeldjes. Daarom 
werd vervroegd uitbetaald en werd dit goedgekeurd in de raad, zegt de gedeputeerde. Zij dankt hiervoor 
de raad omdat men dit project immers wil laten slagen. De gedeputeerde is van mening dat geen tijd 
dient te worden gestoken in een heel aparte discussie over deze 400.000 euro. Zij stelt voor om bij de 
afrekening te kijken of alles is bewezen. Als dit zo is dan zal dit zoals altijd in de raad worden 
goedgekeurd. Het verhaal van 2017 is niet veranderd, het verhaal van de namiddag die het raadslid 
doorbracht met de experten rond dit dossier is niet veranderd, aldus de gedeputeerde. Mevrouw 

Vanlerberghe geeft aan hier niet op in te gaan. De gedeputeerde zou graag willen dat binnen de 
afrekening waar alles moet bewezen worden, het raadslid dan zal kunnen bepalen als hij niet los maar 
inclusief de 400.000 euro voldoening schept uit alle bewijsstukken. Verder wil de gedeputeerde het 
raadslid en alle collega’s binnen de raad vragen om 29 april op hun agenda aan te stippen en aanwezig 
te zijn op het evenement. De gedeputeerde denkt dat dit evenement eerst met zijn allen helemaal moet 
beleefd worden en men er trots op moet zijn. Wanneer de afrekeningen plaatsvinden kan het raadslid 
zijn vragen stellen. De opmerkingen van het raadslid zouden betekenen dat men plots iets over heeft, 
aldus de gedeputeerde. Dit is niet zo en dat weet de heer van Meirhaeghe vanuit de cijfers en 
onderzoeken, zegt mevrouw Vanlerberghe. De gedeputeerde herhaalt haar verzoek om haar toe te laten 
eerst het project af te werken en de liquiditeitsproblematiek niet elke dag te moeten bekijken. Er is nog 
veel werk te doen zegt de gedeputeerde en zij vraagt om nu vooruit te gaan, beseffende dat elke euro 
nadien ook zal moeten bewezen worden. Zo werd er afgesproken, ook met de vzw. Het gaat immers over 

overheidsgeld. 
 
Repliek 
De heer Van Meirhaeghe zegt dat hij uit het antwoord van de gedeputeerde alleen maar kan uitmaken 
dat de onduidelijkheid over het btw-verhaal voor hem blijft. Is er nu een regeling getroffen, moeten de 
vzw’s de btw wel of niet betalen. Dat was eigenlijk het doel van zijn vraag. De heer Van Meirhaeghe zegt 
dat de gedeputeerde effectief heeft gezegd, hij verwijst hierbij naar de notulen van de raad, dat de 
400.000 euro en de btw-recuperatie niet zou moeten terugvloeien. Het raadslid herhaalt zijn vraag om 
meer duidelijkheid te scheppen over hoe het btw-verhaal is afgelopen. De heer Van Meirhaeghe vraagt of 
de btw betaald is. 
 

Tegenrepliek 
De gedeputeerde antwoordt dat wanneer een mondelinge vraag toekomt, zij niet eerst een overleg kan 
vragen met wie precies rond de tafel zat bij het overleg over de btw. Zij weet dat er overleg is geweest 
met de btw-administratie en men probeert correctie met de btw te krijgen. Er kan ten gevolge van een 
mondelinge vraag, gesteld door een raadslid, niet worden verwacht dat door de gedeputeerde over het 
btw-topic wordt overlegd met de vzw, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde had niet begrepen dat zij 
de uitleg van de vzw moet doen. Zij is immers de vzw niet. De gedeputeerde zegt dat het raadslid zijn 
vraag op een andere manier had moeten stellen als hij uitleg over het btw-verhaal wenst. Naar 
aanleiding van een mondelinge vraag kan het raadslid niet verwachten dat de gedeputeerde een 
gedetailleerd boekhoudkundig antwoord kan geven. Dit is deze middag niet gebeurd, aldus de 
gedeputeerde. 
 

De heer Van Meirhaeghe stelt dat dit eventueel als agendapunt in de zesde commissie wordt opgenomen. 
 
Vraag nr. M/2018/8 
van Christof Dejaegher 
Behoeftestudie bedrijventerrein 
 
Mondelinge vraag 
De heer Christof Dejaegher, CD&V-raadslid, licht zijn vraag toe. Een tijdje terug kwam de befaamde 
rebelstudie over de raming van de vraag naar gronden voor bedrijvigheid al eens uitgebreid ter sprake. 
Die rebelstudie werd verfijnd en aangevuld, de streekintercommunales deden zelf ook hun inbreng en 
vraag en aanbod werden aan elkaar getoetst. Na overleg in de Resoc’s en na een bijeenkomst met de 
stakeholders diende de deputatie op 10 november laatstleden een aanvraag bij de Vlaamse regering in 

om uit het zogenaamde Vlaamse reservepakket of de marge in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
van 1400 ha, 495 ha aan West-Vlaanderen toe te kennen. Dit samen met een delegatie van bevoegdheid 
met betrekking tot de regionaal stedelijke gebieden. Op 22 december laatsleden sprak de Vlaamse 
regering zich uit over deze vraag, aldus de heer Dejaegher. Zij stelde vast dat aan drie van de vijf 
voorwaarden uit het Ruimtelijk Structuurplan werd voldaan om aanspraak te kunnen maken op het 
reservepakket. Aan één voorwaarde was gedeeltelijk voldaan en aan één voorwaarde eigenlijk niet. Van 
deze laatste kon worden afgeweken door onvoorziene omstandigheden, namelijk de invoering van de 
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plan-MER-plicht die verhindert dat concrete terreinaanwijzingen gebeuren zonder plan-MER. Op basis van 

het deels voldaan zijn aan de voorwaarde van de subregionale tekorten gaf de Vlaamse regering 
goedkeuring of tenminste delegatie aan de bevoegde minister om 130 ha aan West-Vlaanderen toe te 
kennen, aldus de heer Dejaegher. Voor het overige bepaalt het derde punt in de beslissing dat de 
provincie voor eventuele bijkomende gebieden concrete terreinvoorstellen kan uitwerken. In het vierde 
punt worden een aantal ruimtelijke randvoorwaarden gekoppeld. De deputatie besprak in haar zitting 
van 11 januari de beslissing van de Vlaamse regering en stuurde hierover via de dienst Ruimtelijke 
Planning een e-mail naar de stakeholders. In deze mail wordt onder meer meegedeeld dat de dienst drie 
opdrachten van de deputatie kreeg. De eerste opdracht gaat over de toegekende 130 ha. De heer 
Dejaegher deelt mee dat in de tweede opdracht letterlijk het volgende staat: “de opmaak van een 
voorstel van aanpak voor een locatie-onderzoek op provinciaal niveau voor multimodaal ontsloten 
logistieke terreinen”. Opdracht drie betreft de actualisering van de monitoring van het aanbod en het 
uitgiftebeleid in de andere subregio’s. Dit moet toelaten om voor deze regio’s een overlegproces op te 

starten in functie van concrete dossiers. De heer Dejaegher verwijst naar de beslissing van de Vlaamse 
regering waar letterlijk werd verwezen naar de moeilijkheid om de behoeften voor de toekomst in te 
schatten. Hiervoor werd bij wijze van voorbeeld Veurne aangehaald. Dit was en is ook in andere 
kleinstedelijke gebieden heel duidelijk het geval, aldus de gedeputeerde. Vandaar dat het raadslid 
volgende vragen heeft. Kan de gedeputeerde bevestigen dat de andere subregio’s dan Brugge, Roeselare 
en Waregem in een eerste fase wel degelijk uitgesloten zijn van de toekenning van extra 
bedrijventerreinen, maar dat er in de tweede fase misschien wel nog mogelijkheden zijn voor de andere 
subregio’s, maar dan op basis van concrete terreinen, vraagt het raadslid. Kan het derde punt in de 
beslissing van de Vlaamse regering in die zin begrepen worden, vraagt de heer Dejaegher. Waarom heeft 
de deputatie het in haar tweede opdracht aan de dienst Ruimtelijke Planning enkel over multimodaal 
ontsloten logistieke terreinen, terwijl in het vierde punt van de beslissing van de Vlaamse regering “bij 
voorkeur” staat vermeld en dus niet exclusief multimodaal ontsloten terrein en dan nog niet eens 

logistieke, vraagt het raadslid. Tenslotte vraag het raadslid naar de concrete timing van de uitwerking 
van de drie opdrachten van de deputatie aan de dienst Ruimtelijke Planning, dit nu de economische 
motor goed draait en veel bedrijven prangende behoefte hebben aan uitbreiding. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Bock, gedeputeerde, is van mening dat de sterkte van dit dossier de eendrachtige 
samenwerking tussen alle betrokken actoren is. Ook wanneer de aanvraag werd ingediend hebben zowel 
de intercommunales, WVI, Leiedal, alle Resoc’s, het middenveld, het patronaat en de vakbonden de 
krachten gebundeld. De bedoeling is dat dit ook in de toekomst verder zal blijven gebeuren omdat 
bedrijventerreinen zo belangrijk zijn in de provincie. De dynamiek die er is moet worden aangehouden en 
moet nog worden opgevoerd waar het kan, aldus de heer De Block.  De gedeputeerde benadrukt dat 

bedrijventerreinen nodig zijn voor ondernemers. Bedrijventerreinen zorgen voor tewerkstelling en 
tewerkstelling zorgt voor welvaart en voor welzijn. Het is iets waar iedereen goed bij vaart als dit deftig 
en goed wordt georganiseerd, aldus de gedeputeerde. Het is volgens de gedeputeerde dan ook positief 
dat de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen. Een genre mandaat naar de eerste 130 ha in de 
regio’s Brugge, Waregem en Roeselare. De gedeputeerde zegt dat dit inderdaad snel moeten worden 
geconcretiseerd. Dit zal gebeuren, aldus de heer De Block. Ten tweede is er de opdracht om proactief te 
werken, meer bepaald de opdracht om verder heel concrete dossiers met terreinvoorstellen in te dienen 
zodanig dat gepoogd wordt om de rest van het provinciale eisenpakket, bij wijze van spreken, te 
honoreren. Dat is de bedoelding verduidelijkt de gedeputeerde. De gedeputeerde deelt mee dat eerst een 
overleg met de Vlaamse administratie heeft plaats gevonden om heel goed de beslissing van Vlaanderen 
te kunnen interpreteren, zodat geen dissonanties worden gecreëerd die hinderlijk kunnen zijn in de 
verdere uitwerking van het dossier. Begin maart is er een bijeenkomst van een brede delegatie zegt de 

gedeputeerde. De gedeputeerde benadrukt dat de POM een belangrijke functie heeft in de verdere 
uitwerking van het dossier. Er wordt dus verder gegaan en met de stakeholders en in maart komt men 
samen om dit aan te pakken. In de beslissing vermeldt Vlaanderen “bij voorkeur aan multimodale 
ontsluiting”. De gedeputeerde zegt dat het goed is dat het woordje “bij voorkeur” wordt vermeld, want 
anders waar deze multimodale mogelijkheden er niet zijn zou men dus niets kunnen doen waar er enkel 
een ontsluiting via de weg mogelijk is. Dit wordt meegenomen in de aanpak. De gedeputeerde verwijst 
nogmaals naar de dynamiek die er is. Na het overleg met de stakeholders gaat men verder staan. De 
betrokken diensten waar het raadslid naar heeft gerefereerd zullen dit samen met de POM heel snel 
aanpakken zodat voor dit dossier in deze legislatuur nog substantiële, verdere stappen kunnen worden 
gezet. 
 
Repliek 

De heer Dejaegher repliceert dat de gedeputeerde een duidelijke timing heeft aangehaald in zijn 
antwoord. Het raadslid zegt dat de gedeputeerde evenwel niet alle vragen heeft beantwoord, maar hij 
gaat er van uit dat er daar binnen de kortste keren vanuit de diensten met de stakeholders aan tafel een 
heel concreet antwoord over zal komen. Het raadslid hoopt op een wat beter resultaat voor de andere 
regio’s in de provincie. Want voor hen is het op dit moment nagelbijten. Het blijft het raadslid ook 
verwonderen dat wanneer Antwerpen en Gent in Vlaanderen een vraag stellen dit nooit geklaag wordt 
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genoemd, maar wanneer deze vraag vanuit West-Vlaanderen en in het  bijzonder vanuit de Westhoek 

komt, dit gecatalogiseerd wordt als geklaag.  
 
Vraag nr. M/2018/9 
van Wouter Vanlouwe 
Masterplan reconversie militair domein Koksijde 
 
Mondelinge vraag 
De heer Wouter Vanlouwe, N-VA-raadslid, verwijst naar mei 2013 wanneer onder leiding van de 
provincie het strategisch project reconversie luchtvaartbasis Koksijde startte met de opmaak van een 
SWOT-analyse. Hieruit kwamen heel wat opportuniteiten op vlak van natuur, wonen, bedrijvigheid, 
recreatie, sport en mobiliteit naar boven, aldus de heer Vanlouwe. In het definitieve masterplan bleven 
hieruit slechts enkele zaken weerhouden, zegt het raadslid. Na het grote inspraakmoment op 19 

december laatsleden weerklonk een grote kritiek dat de focus van deze mogelijke reconversie bijna 
uitsluitend in de ontwikkeling van de recreatieve luchtvaart valt. Een speelterrein van enkele miljonairs 
die hun vliegtuigje naast hun tweede verblijf kunnen parkeren, aldus de heer Vanlouwe. Het raadslid 
verwijst naar enkele foto’s uit het dossier. Meer dan de helft van het 365 ha grote terrein wordt door 
deze happy few gereserveerd zegt het raadslid. Andere opportuniteiten bijvoorbeeld op vlak van 
mobiliteit of recreatie voor de gewone man worden hierdoor gehypothekeerd. Het raadslid verwijst naar 
de SWOT-analyse waar letterlijk staat vermeld dat bepaalde woonwijken volledig geprangd en ingesloten 
liggen. Een herstel van bijvoorbeeld de oude verbindingsweg tussen Koksijde-dorp en Veurne zou hier 
kunnen soelaas in brengen. Ook een mogelijke ontsluiting van de N8 richting Duinkerkevaart en zo 
verder naar Diksmuide, met name het plan van een noordelijke ring van oud Veurne cvp-schepen en 
senator Belhaam zou perfect op deze site gerealiseerd kunnen worden, stelt de heer Vanlouwe. Hierdoor 
zou de verkeersdrukte op de N8 sterk kunnen verminderen op voorwaarde dat het aspect recreatieve 

luchtvaart in een meer gereduceerde vorm aan bod zou komen door bijvoorbeeld de twee landingsbanen 
te behouden in een L-vorm in plaats van in de huidige kruisvorm zoals aangegeven op de beelden. De 
lengte van deze twee landingsbanen zou hierdoor nog ruim voldoende zijn. De heer Vanlouwe stelt zijn 
vragen. Ten eerste vraagt hij waarom het aspect mobiliteit zo weinig aan bod komt in dit masterplan, 
slechts anderhalve pagina in een tachtig bladzijden tellend document. Wat met de ontsluiting van nieuwe 
woonkernen ter hoogte van Koksijde-dorp en de noordzijde van Veurne, vraagt hij. Het raadslid vraagt 
als een mogelijk herstel van de oude verbindingsweg tussen Koksijde-dorp en Veurne werd overwogen. 
Werd een mogelijke alternatieve verbinding richting Diksmuide onderzocht, om de verkeersdrukte op de 
N8 te reduceren, vraagt hij. En ten laatste verwijst het raadslid naar een probleem met de zetel en de 
landbouwer ter plaatse, dat niets met mobiliteit te maken heeft. Zal de ontwikkeling van het nieuwe 
natuurgebied op deze site de toekomst van deze landbouwer niet in het gedrang brengen als de impact 

van de instandhoudingsdoelstellingen geweten is, besluit het raadslid zijn vragen. 
 
Antwoord 
Gedeputeerde De Block zegt dat het hem wat stoort dat het raadslid het in zijn inleiding op flessen 
getrokken heeft, meer bepaald de stelling van de miljardairs met een privé-vliegveld naast hun deur. De 
gedeputeerde zegt dat het raadslid aanwezig was op de voorlichtingsvergadering in Koksijde waar meer 
dan driehonderd mensen gedurende een kleine twee uur zeer aandachtig geluisterd hebben naar alle 
onderdelen van de toekomstvisie die wordt ontwikkeld. De gedeputeerde heeft na deze vergadering ook 
zijn oor te luister gelegd en heeft opgevangen dat misschien niet iedereen noodzakelijk met alle 
onderdelen van het plan volledig akkoord is, maar wel duidelijk een “wow-gevoel” had. Het is immers 
een visie die heel wat mogelijkheden biedt en zoals reeds werd gezegd, moet dit nu verder worden 
geïmplementeerd, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat dit dossier reeds zeer ver staat en 

spreekt over een fenomenaal belangrijk dossier is. Het is één van de drie provinciale strategische 
dossiers waar spijtig genoeg enige vertraging werd opgelopen door de besluiteloosheid van de betrokken 
minister van Defensie. Maar de provincie doet voort. De gedeputeerde gaat over naar zijn antwoorden op 
de vragen van de heer Vanlouwe. Een eerste vraag betrof de vraag waarom het aspect mobiliteit zo 
weinig aan bod komt. Zoals de gedeputeerde zei, het is een startnota, met de focus op de reconversie 
van de militaire basis. De gedeputeerde verwijst naar de uitspraken van het raadslid over 
woonontwikkelingen met betaalbare woningen met voorrang voor lokale inwoners. De gedeputeerde 
denkt dat dit belangrijk is, zeker in Koksijde. De gedeputeerde denkt evenwel dat 
gemeenschapsvoorzieningen ook belangrijk zijn. Zones voor recreatie, een lokaal bedrijventerrein, zijn 
ook belangrijk. De gedeputeerde verwijst ook naar het belang van een intergemeentelijk containerpark 
waar men zuinig ruimtegebruik zal organiseren tussen de zustergemeenten. Het raadslid kan volgens de 
gedeputeerde dan ook niet stellen dat enkel de reactieve luchtvaart aan bod komt. Het is een en-en 

verhaal. De gedeputeerde herhaalt dat alles keurig verder moet worden uitgewerkt. Wat betreft het 
aspect mobiliteit licht de gedeputeerde toe dat zal worden ingezet op trage verbindingen om het gebied 
opnieuw toegankelijk te maken en Veurne en Koksijde-Dorp opnieuw veilig en kwalitatief met elkaar te 
verbinden door traag verkeer. Dit zal een volledige ontsluiting genereren zegt de gedeputeerde. De 
gedeputeerde zegt dat niet mag worden vergeten dat de ontsluiting Koksijde-Dorp ook via de bestaande 
wegen verder voorzien kan worden en dat door de verplaatsing van de technische diensten en het 
containerpark uit het centrum de woonkwaliteit kan worden verbeterd. Het is volgens de gedeputeerde 
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logisch dat deze diensten naar dit domein gaan. Bijkomende woongelegenheden hebben een positief 

effect op mobiliteit. De gedeputeerde is van mening dat deze een visie een twaalf op tien als score 
verdient. Wat de noordzijde van Veurne betreft is in de ontwerpoefening van het masterplan wel degelijk 
gekeken naar mogelijke verbeteroplossingen van de ontsluiting van de noordrand. Dit werd nog niet mee 
opgenomen in de huidige fase en zal nu verder bekeken worden met de stad Veurne in het kader van 
een herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Veurne. Een herstel van de vroegere 
verbinding tussen Koksijde-Dorp en Veurne werd in het kader van de ontwerpweek en van het 
masterplan bekeken en daar is reeds uit de bus gekomen dat een verbinding van gemotoriseerd 
vervoervoer tussen Veurne en Koksijde-Dorp niet opportuun wordt geacht. Er zijn andere alternatieven, 
de N8. De verbinding wordt wel voorzien voor traag verkeer, deelt de gedeputeerde mee. Vervolgens 
antwoordt de gedeputeerde op de vraag van een mogelijke alternatieve verbinding richting Diksmuide. 
Dit valt volledig buiten het plancontour van het voorliggend plan zegt de heer De Block. Dit moet echter 
wel deel uitmaken van een ruimere mobiliteitsvisie op het kleinstedelijk gebied Veurne. Dit wordt niet 

weg geschoven, maar wordt besproken waar dit moet worden besproken, zegt de heer de Block. 
Tenslotte zegt de gedeputeerde dat de landbouw belangrijk is, in de provincie. En omdat de landbouw 
belangrijk is wordt daar rekening mee gehouden. En door dit plan zal de landbouw vlotter ontsloten 
worden, de afsluiting valt weg en er zal kwalitatief bestemmingsmatig zelfs meer landbouwgebied zijn 
dan voorheen op het gewestplan, aldus de gedeputeerde. Maar daar moeten ook afspraken over worden 
gemaakt in functie van het luchtverkeer zoals dit reeds overal het geval is. De gedeputeerde bedankt de 
heer Vanlouwe voor de aandachtspunten, maar de gedeputeerde denkt dat gesproken kan worden over 
een homogeen volwaardig plan op alle onderdelen en dat dit plan een fenomenale kans qua 
realiteitsgraad heeft. De gedeputeerde dankt hiervoor zijn medewerkers en alle betrokken actoren. 
 
Repliek 
De heer Vanlouwe repliceert dat een visie een visie is, maar daarom niet altijd de juiste visie is. De 

reacties die het raadslid na het inspraakmoment kreeg, waren blijkbaar van een ander aard dan de 
reacties die de gedeputeerde kreeg. Woonontwikkeling valt volledig buiten het reconversieplan, buiten de 
zone die vandaag reeds is afgebakend en gaat terecht komen op het bestaande containerparkterrein, 
aldus het raadslid. Het raadslid is blij dat er misschien aandacht zou kunnen worden gegeven aan het 
plan Belhaam. Tenslotte zegt het raadslid dat in kader van de instandhoudingsdoelstellingen de druk op 
de betrokken landbouwer bijzonder hoog zal worden, maar dat dit verder in de gaten wordt gehouden. 

 
 


