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PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
De voorzitter start de mondelinge vraagstelling. 
 
Vraag nr. M/2017/85  
van de heer Kurt Ravyts (fractievoorzitter Vlaams Belang) 
 
Tweede naaktstrand aan de Belgische kust 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang- fractievoorzitter, licht zijn vraag toe. De federatie van het Belgisch 
naturisme zegt in de pers dat zij met enkele gemeentebesturen langs de kust gesprekken voert rond 
mogelijke locaties voor een tweede naaktstrand, omdat daar volgens deze federatie nood aan is. Het 

provinciebestuur is wel degelijk betrokken partij zegt de heer Ravyts. Zij is betrokken partij in die zin dat 
de provincie in het verleden al zeer uitgebreid heeft gediscussieerd over de provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, strand en dijk, waarin het uiteraard gaat over tijdelijke en vaste constructies, maar 
ook over activiteiten die gepaard gaan met deze constructies. De heer Ravyts verwijst hierbij naar  
plangebieden en de beruchte zone C waar geen dijk is. De provincie heeft daar qua ruimtelijke ordening 
een bevoegdheid en een afwegingskader, aldus het raadslid. De provincie heeft ook de toeristische 
bevoegdheid zegt de heer Ravyts. Men zou zich kunnen afvragen of een naaktstrand een toeristische 
meerwaarde creëert. De meningen zijn hierover verdeeld. De heer Ravyts vraagt of over deze al dan niet 
toeristische meerwaarde, bij Westtoer beleidsmatige en beleidsvoorbereidende toeristische onderzoeken 
bestaan. De heer Ravyts heeft het over een academische benadering. Hij had van de deputatie graag 
geweten als daar qua ruimtelijke ordening en qua toeristisch beleid een visie is. De heer Ravyts verwijst 

tenslotte naar een persartikel waarin wordt vermeld dat een bed en breakfast (Sea Nat), gespecialiseerd 



 

 

in naturisme, door de provincie voor 20.000 euro gesubsidieerd wordt. Het raadslid vraagt of de 
deputatie misschien al een tipje van de sluier kan lichten en hierbij haar visie kan geven. 
 
Antwoord 
 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, beaamt dat de bewuste B&B druk beklant is. Dit is op vandaag 
minder het geval voor het naaktstrand, wat uiteraard niet belet dat er een actuele vraag is, aldus de 
gedeputeerde. Ruimtelijk ordelijk is het zo dat het PRS stelt dat voor zones waar de toeristische activiteit 

de hoofdmoot is, de provincie daar bevoegd is voor de PRUP’S, licht de gedeputeerde toe. Dit zijn de 
zones waar de terrassen staan, de strandstoelen, de speeltuigen, de sportvoorzieningen en dergelijke 
meer. De rest behoort tot de bevoegdheid van Vlaanderen verduidelijkt de gedeputeerde. Als die 
hoofdmoot er niet is, bijvoorbeeld bij het huidig naaktstrand in Bredene, dat geeft Vlaanderen als 
bestemming natuurgebied, maar met een bovendruk toeristische recreatie. Dit is de huidige situatie 
inzake ruimtelijke ordening zegt de gedeputeerde. Het kan dus als het inderdaad als toerisme 
gecatalogeerd wordt.  
De gedeputeerde gaat over naar de pertinente vraag van het raadslid. De gedeputeerde bevestigt dat de 
Belgische vereniging van de naturisten met haar 3.000 leden, ijvert om extra naaktranden te voorzien en 
de vereniging richtte hiervoor een bevraging van de gemeenten in. Er zijn reeds twee gemeenten gekend 
die negatief geantwoord hebben, namelijk de gemeenten Knokke-Heist en De Haan. Voor de andere 
gemeenten moet het antwoord nog worden afgewacht. De gedeputeerde is van mening dat in dergelijke 

materies, de provincie het initiatiefrecht van de gemeenten moeten respecteren, dit lijkt hem dan ook 
eerlijk en billijk. Maar indien een gemeente een voorstel zou doen om een dergelijke zone te voorzien en 
of de provincie hier aan kan meewerken via een verfijning van het PRUP omdat dit inderdaad toeristisch 
een meerwaarde kan zijn, blijft nog koffiedijk kijken, aldus de gedeputeerde. Dit moet worden 
afgewacht. Momenteel is de zone in Bredene heel druk beklant en op basis daarvan is er de vraag van de 
federatie. 
  
Wat vervolgens de toeristische impact betreft is de visie en benadering van de gedeputeerde dat het 
toerisme belangrijk is voor de provincie en als men dit verder wil uitbouwen moet men oog hebben voor 
alle marktsegmenten en is elke toerist is even belangrijk. Iedereen heeft zijn eigen prioriteiten qua 
toeristische recreatieve beleving. Dit moet worden gerespecteerd, maar het moet natuurlijk kunnen 
binnen het maatschappelijk veld dat er is stelt de gedeputeerde. Op de drukke plaatsen die er nu al zijn, 

waar er terrassen, ligzetels en dergelijke zijn kan het niet, aldus de gedeputeerde. Omwille van het feit 
dat de provincie beseft dat het naturisme een aantal mensen kan aantrekken om naar de kust te komen 
heeft de provincie de B&B waarnaar de heer Ravyts verwijst gefinancierd. De gedeputeerde zegt dat hij 
dit tof vindt, want dit is de enige B&B in België en aanpalende landen die gericht is op naturisten. Het is 
de bedoeling om deze B&B rustgevend en respectvol te maken. De betrokken eigenaars zullen dus 
innoveren om hun B&B het ganse jaar door voor dat cliënteel aantrekkelijk te maken. Er wordt onder 
meer een sauna, wellness en loungebar voorzien. De gedeputeerde is hier positief over en verwijst 
hierbij naar de 20.000 euro financiering uitgaande van de provincie. De gedeputeerde las in het 
betreffende persartikel ook dat de B&B volzet is en er bijgevolg een markt voor bestaat.  
De gedeputeerde gaat tenslotte over naar de impact voor het toerisme. Het cliënteel bestaat uit 60 à 65 
procent Nederlanders, omdat naturisme in Nederland veel meer wordt gedragen dan in België. In België 

heeft de vereniging van de naturisten een 3.000 leden, in Nederland zijn dit er 55.000. De gedeputeerde 
besluit dat het goed is dat het toerisme heel breed is en is van mening dat de mensen van deze B&B een 
innoverend project hebben opgericht. De provincie heeft haar steentje bijgedragen. Het is perfect 
mogelijk dat dit succes de prikkel wordt voor analoge B&B’s om dat ook in de toekomst te organiseren. 
De gedeputeerde benadrukt dat de provincie hier met een positieve ingesteldheid voor open staat. 
 
Repliek 
 
De heer Ravyts zegt dat dit het antwoord was dat hij had verwacht en bedankt de gedeputeerde. Hij kan 
besluiten dat de deputatie de mogelijke komst van een tweede naaktstrand helemaal niet uitsluit. 
Persoonlijk draagt dit ook zijn goedkeuring weg. Hij vindt dit een positieve zaak, dat deze openheid 
wordt geëtaleerd. Ook via de steun aan deze innovatieve activiteiten van de bewuste B&B. De heer 

Ravyts besluit dat dit ongetwijfeld wordt vervolgd. 
 
 
Vraag nr. M/2017/86  
van de dames Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) en Hilde Decleer (CD&V) 
 
Flanders Make en GTI project Machinebouw en Mechatronicacentrum West-Vlaanderen 
 
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar het GTI-project machinebouw en 
mechatronicacentrum West-Vlaanderen dat voor de zomer werd goedgekeurd. Dit is een initiatief van 
promotor Syriss in samenwerking met KULeuven, UGent, Howest, POM West-Vlaanderen en Tua West. 

Met dit project kan men werk maken van een innovatieplatform waar nieuwe technologieën worden 



 

 

onderzocht en ontwikkeld. Dit competentiecentrum bestaat in West -Vlaanderen niet uit één locatie maar 
gebeurt op meerdere locaties. Dit opdat alle KMO’s uit West- Vlaanderen deze kennisontwikkeling binnen 
handbereik hebben, aldus mevrouw Castelein. De provincie cofinanciert het project met 700.000 euro en 
vorige maand werd door minister-president Bourgeois aangekondigd dat de Vlaamse regering 15 miljoen 
euro gaat investeren in een nieuwe vestiging van Flanders Make, een vestiging die ook in West- 
Vlaanderen zou komen. Flanders Make heeft tot doel de product- en procesinnovatie te versterken om 
zich beter te kunnen wapenen voor de uitdagingen van de toekomst. Ook wordt gefocust op 
mechatronica en machinebouw. Mevrouw Castelein vraag of de gedeputeerde duidelijkheid kan geven 

hoe dit GTI-project en het project van Flanders Make eventueel met elkaar kunnen matchen en als er 
reeds overleg is gebeurd of reeds werd vergaderd over deze onderwerpen. 
 
De vraag van mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, sluit aan bij de vraag van mevrouw Castelein en is 
wat gelijkaardig. Mevrouw Decleer zegt dat minister Bourgeois inderdaad liet weten dat hij dit jaar reeds 
18,4 miljoen euro heeft gegeven aan Flanders Make. Het kabinet van minister Muyters maakt in 2018 de 
som van 15 miljoen euro vrij voor de derde vestiging. Maar volgens het persbericht staat nog niet vast 
waar de derde vestiging komt, aldus mevrouw Decleer. Volgens het persbericht moeten de gesprekken 
met de West-Vlaamse afdelingen van de universiteiten UGent en KULeuven hierover klaarheid scheppen. 
Mevrouw Decleer haar vraag is of de provincie hier ook bij betrokken is, dit staat immers niet te lezen in 
het bericht. Zij wenst tenslotte te weten indien reeds meer is geweten omtrent de locatie. 
 

Antwoord 
 
De heer Jean de Betune, gedeputeerde, zegt dat het historisch bekeken juist is dat de provincie de 
voorbije jaren de basis heeft gelegd van een kenniscentrum voor machinebouw en mechatronica in deze 
provincie. Men spreekt van een GTI-dossier, dat is een belangrijk facet geweest en is juist zegt de 
gedeputeerde. Maar aan dit dossier waren ook aantal Interreg-projecten gekoppeld verduidelijkt de 
gedeputeerde. Het was dus ruimer dat een GTI-project, aldus de gedeputeerde. Hij zegt dit omdat er 
langs de ene kant rond de ontwikkeling van machines een beslissing is genomen om samen met de 
KULeuven een open centrum, ook voor andere gebruikers, te vestigen in het Brugse. En tegelijkertijd een 
demonstrator, waarbij de bestaande technologie werd uitgelegd aan KMO’s die dit onmiddellijk zouden 
kunnen implementeren, die samen met Syriss (het kenniscentrum van de agoria, zijnde de metaal- en 
machine bouw) in het Kortrijkse zou gevestigd worden. Samen gaat dit over vier à vijf miljoen euro die 

de komende twee à drie jaar uiteindelijk zouden worden gespendeerd, licht de gedeputeerde toe. 
Daarboven op is er een initiatief vanuit Flanders Make gekomen. Flanders Make dat het strategisch 
onderzoekcentrum van de machinebouwmechatronica wordt met vestigingen voornamelijk in Limburg en 
directe relaties naar Leuven en waarbij de provincie vanaf de eerste dag heeft gezegd dat ook deze sok 
voor een stuk in West-Vlaanderen moet kunnen worden verankerd. Dit is vanaf het begin duidelijk 
gezegd, benadrukt de gedeputeerde. Men heeft toen gezegd om eerst het initiatief in West-Vlaanderen 
uit te bouwen en als dit lukt en uiteindelijk voltrokken wordt dan zal worden gekeken in welke mate ook 
Flanders Make in West-Vlaanderen een poot aan de hand kan krijgen. Dit objectief werd niet alleen door 
de provincie, maar ook door vooraanstaande bedrijven, Voka en andere spelers in het veld systemisch 
verdedigd. Een aantal weken geleden is een initiatief gekomen waarbij de minister-president de lead 
heeft genomen en een paar weken voor zijn verklaringen in de pers is de gedeputeerde vanuit diverse 

hoeken geïnformeerd geweest dat een initiatief op til was waarbij Flanders Make de beslissing zou nemen 
om haar aanwezigheid in West-Vlaanderen te concretiseren. Hiervoor lag een voorstel op tafel om een 
eenmalige investering van 15 miljoen euro in West- Vlaanderen mogelijk te maken. Dit zonder dat men 
daarbij heeft gepreciseerd in welke stad of streek dit zou worden geïmplementeerd. Dat is een ander 
vraagstuk zegt de gedeputeerde. Hij heeft immers op vandaag geen weet van een definitieve beslissing 
op dat laatste terrein. De gedeputeerde zegt dat hij bijzonder tevreden is over de investering vanuit 
Flanders Make op West-Vlaamse bodem. De gedeputeerde herhaalt dat 40 à 45 procent van de 
werkgelegenheid van de mechatronicasector in de provincie West-Vlaanderen is gesitueerd. Het was 
volgens de gedeputeerde trouwens zeer opmerkelijk dat tot voor kort Syriss in negen plaatsen in België 
actief was maar nog niet in West-Vlaanderen. Dit is inmiddels rechtgetrokken, aldus de gedeputeerde.  
 
De gedeputeerde benadrukt dat er vanuit de provincie duidelijk werd gewezen op de noodzaak om de 

synergie en complementariteit van deze initiatieven te bewerkstelligen. De indicaties die de 
gedeputeerde op vandaag heeft is dat inderdaad mede door het interuniversitair overleg dat momenteel 
bezig is op dit terrein, men aan het werken is om maximaal de investeringen geïnduceerd door de 
provincie een aantal jaren terug, en het initiatief dat men van de Vlaamse regering verwelkomd, dat dit 
maximaal kan doen worden samengestroomd in de komende periode, ongeacht welke locatie daarvoor 
zou worden weerhouden. Het is zelfs zo, de gedeputeerde kan het niet zonder meer bevestigen, dat men  
goed moet kijken over wat men spreekt. Wat betreft de ontwikkeling van intelligente machines 
(machines die met elkaar kunnen converseren), werd de nadruk gelegd op de ontwikkeling binnen de 
KULeuven-faciliteit in Brugge, op een zware en open structuur. Wat betreft de demonstratie van 
bestaande technieken op dit terrein (robotica en dergelijke) is er nu reeds een demonstrator operationeel 
in het Kortrijkse en wordt dit verder uitgebouwd. Ook zijn er nog andere facetten aan dit dossier zegt de 

gedeputeerde. Eén van deze relevante facetten zijn de productieprocessen. De gedeputeerde zegt dat 



 

 

het wel eens zou kunnen zijn, dat ook inhoudelijk het initiatief dat nu gefinancierd wordt door Vlaamse 
regering, complementair en versterkend zou kunnen zijn met de inhoudelijke initiatieven die in de 
voorbije weken mede dankzij de provincie gestalte hebben kregen. Het dossier wordt opgevolgd zegt de 
gedeputeerde. Op verschillende terreinen wordt daar verder over gesproken. Het initiatief ligt bij de 
Vlaamse minister en ligt voor een stuk ook bij het overleg tussen de universiteiten die hierbij 
rechtstreeks betrokken zijn. De gedeputeerde benadrukt dat de provincie zal doen wat ze kan om er voor 
te zorgen dat dit complementair wordt ontwikkeld. Als de vestiging maar komt in West-Vlaanderen zegt 
de gedeputeerde, waar dit uiteindelijk zal zijn is bijkomstig voor de gedeputeerde. 

 
Repliek 
 
Als de vestiging inderdaad maar in West-Vlaanderen komt, dan stelt mevrouw Castelein voor dat er 
overleg gebeurt tussen de instanties. Dit gelet op het grote aantal jobs die er rechtstreeks of 
onrechtstreeks bij betrokken zijn. Zij vermoedt dat men daar in de toekomst nog iets over zal vernemen. 
 
 
Vraag nr. M/2017/87 
van de heer Kurt Himpe 
 
Behoefteberekening bedrijventerreinen in West-Vlaanderen 

 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, licht zijn vraag toe. Om in te kunnen spelen op de nood aan 
bedrijventerreinen in West-Vlaanderen heeft de provincie samen met de POM een proces opgestart om 
tot een nieuwe behoefteraming te komen voor de periode tot 2027. Om aanspraak te maken op een deel 
van het 1.500 ha tellende reservepakket dat op Vlaams niveau beschikbaar is moeten de subregionale 
tekorten worden aangetoond. Daarvoor werd een studiebureau ingeschakeld. De resultaten van de studie 
werden reeds besproken in de commissie en ook in de provincieraadzitting zijn hierover vragen gesteld. 
Vooral over de methodiek en de gebruikte parameters rezen vragen, aldus de heer Himpe. Het 
eindrapport van een studiebureau werd in opdracht van de provincie geëvalueerd door een extern 
studiebureau en het initiële vraagmodel werd aangepast. De heer Himpe deelt mee dat hieruit bleek dat 
bij het doorvoeren van de aanpassingen aan het eindrapport er plots een veel grotere vraag is naar 
bedrijventerreinen voor West-Vlaanderen en de negen subregio’s. De heer Himpe vestigt de aandacht op 

het feit dat de nood inderdaad groot is. Zo was de initiële nood aan bedrijventerreinen volgens de eerste 
studie voor Brugge 105 ha. Met de aanpassing van het vraagmodel was dit voor Brugge plots 174 ha. 
Voor Kortrijk kwam er 34 ha bij. Na de aanpassing plus 135 ha voor Kortrijk. Voor Roeselare was dit plus 
124 ha. Na aanpassing kwam er 160 ha erbij. In totaal voor West-Vlaanderen was er i.p.v. 381 ha, nood 
aan 751 ha. De nood aan bedrijventerreinen is dus plots veel groter dan wat uit de initiële studie bleek, 
aldus de heer Himpe. De nood blijkt zelfs dubbel zo groot als eerst werd ingeschat. Dan kan volgens de 
heer Himpe de vraag gesteld worden of het eerste studiebureau de bal niet verkeerd heeft geslaan. Er 
zijn een aantal vragen gesteld geweest in de provincieraad en de commissie. Men stelde toen vragen hoe 
men tot deze resultaten kwam. Ieper had zelfs 4 ha over in de initiële studie. De heer Himpe vraagt wat 
de kostprijs van het eerste studiebureau was. Ook de prijs van het tweede externe studiebureau wenst 
hij te kennen. Hij vraagt tenslotte of het mogelijk is om het eindrapport dat in de deputatie besproken is 

ook opnieuw in de commissie te brengen zodat over dit rapport nog eens gepraat kan worden. 
 
Antwoord 
 
De heer Franky Deblock, gedeputeerde, wil vooreerst stellen dat de provincie dit belangrijk dossier in 
hele goede samenwerking gedaan heeft met de POM. Het was een zeer leerrijk participatieproject waarin 
men tot een zeer mooie unieke consensus is gekomen als eindresultaat. Het is het eindresultaat dat telt 
zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde geeft de heer Himpe gelijk waar hij verwijst naar de eerste 
studie. Maar zoals het hoort heeft de provincie de eerste studie in het kader van het participatieproject 
besproken met alle betrokken geledingen. Daar werden vervolgens een aantal op- en aanmerkingen 
gehoord. De gedeputeerde is van mening dat het een wijze beslissing was om ervoor te zorgen dat een 
tweede instantie werd ingeschakeld en beide wetenschappers nadien met elkaar werden geconfronteerd. 

Dit is gelukt en men is gekomen tot een consensus via een aantal bijsturingen zegt de gedeputeerde. De 
eerste studie was te zeer gericht op Vlaamse trends, waar de bijsturingen echter voor een stuk gebeurd 
zijn op de West-Vlaamse trends. Daarmee dat men uiteindelijk tot een einddocument is gekomen waar 
iedereen achter staat. Dit is ongeveer een drietal weken geleden gebeurd. De gedeputeerde denkt dat dit 
uniek is in Vlaanderen, waar het immers moeilijker wordt om met de werkgevers en met het middenveld 
tot een unaniem akkoord te komen. De provincie is daar echter wel in geslaagd. De WVI, Leiedal, de 
Resoc’s, de provincie, de dienst POM, de dienst Ruimtelijke Planning en de volledige deputatie staan 
achter het project. De gedeputeerde benadrukt dat men heeft gezegd om de krachten bundelen om 
gemeenschappelijk te gaan aankloppen bij Vlaanderen. Dit is het positieve van het verhaal en is 
ondertussen gebeurd. De provincie West-Vlaanderen was de eerste en de enige provincie die met een 
zwaar onderbouwd dossier per regio, heel breed gedragen, naar Vlaanderen is gegaan. De gedeputeerde 

zegt dat hij echt denkt dat de provincie hiermee goed zit, zodanig dat de Vlaamse betrokken politieke 



 

 

verantwoordelijken hebben gezegd: finaliseer snel uw dossier want zij willen er werk van maken omdat 
wordt aangetoond dat de nood er is. In het huidig aantal cijfers zijn er ook voorzieningen voor een 
toekomstige groei voorzien en is dit heel goed gefundeerd en gedocumenteerd. De gedeputeerde wil 
iedereen die daaraan heeft meegewerkt danken. De provincie is dus echt in het offensief. Dit is uniek 
volgens de gedeputeerde en nu is het aan de provincie om het verder uit te werken. De gedeputeerde 
deelt mee dat in een volgende tweede commissie verder toelichting zal worden gegeven en dit regio per 
regio zodat eventuele verdere commentaren kunnen worden gegeven. Hetzelfde zal opnieuw gebeuren 
naar de verschillende geledingen. De gedeputeerde zegt dat niet kan worden gezegd dat de Resoc’s, WVI 

en Leiedal niet meer nodig zouden zijn. Ook zij gaan worden betrokken in de verdere uitwerking van het 
project. De horizontale samenwerking is de toekomst van deze provincie. De gedeputeerde is van 
mening dat dit project een schoolvoorbeeld is van hoe het kan. 
 
Repliek 
 
De heer Himpe verwijst naar zijn eerdere vraag in verband met de kostprijs van het eerste en tweede 
studiebureau. 
 
Tegenrepliek 
 
De gedeputeerde antwoordt dat het eerste studiebureau 97.000 euro heeft gekost en het tweede iets 

meer dan 9.000. Het tweede studiebureau werd betaald door de POM. 
 
De heer Himpe zegt dat er nood is aan bedrijfsgrond in West-Vlaanderen. Hij denkt dat iedereen in de 
provincieraad daarvan overtuigd is. Het zou volgens het raadslid inderdaad zeer goed zijn om de studie 
in de commissie toe te lichten. Bij het nalezen van het dossier heeft de heer Himpe immers fouten 
gevonden in bepaalde tabellen. Het dossier dat in de deputatie is gekomen bevat fouten in tabellen bij 
berekeningen. Dit dient te worden bekeken alvorens het doorgestuurd wordt, aldus de heer Himpe. 
 
 
Vraag nr. M/2017/88  
van mevrouw Gerda Schotte 
Woonbeleid 

 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, geeft mee dat in de zesde commissie van 14 juni van dit jaar 
als infopunt het toekomstig woonbeleid van de provincie werd voorgesteld. Er werden hierbij drie 
programma’s voorgesteld. Voor de Westhoek een programma met de titel Energieke Westhoek, voor 
Noord-, Zuid- en Midden- West-Vlaanderen wordt een provinciale investeringsmaatschappij 
vooropgesteld en voor de kust was een collectieve renovatie van appartementen de bedoeling, aldus 
mevrouw Schotte. Wat het laatste programma betreft werd een studiedag aangekondigd die op 27 
oktober 2017 zou plaats vinden om aan dit plan meer ruchtbaarheid te geven. Mevrouw Schotte deelt 
mee dat zij was ingeschreven voor deze studiedag maar zij ontving een bericht dat de studiedag niet 
doorging. Zij gaat over naar haar vragen. Zij wenst te weten waarom deze studiedag werd afgelast en 
wat de stand van zaken op vandaag is. Zij verduidelijkt dat zij geen vraag heeft omtrent de toekomst 

van de programma’s, aangezien het raadslid er van uit gaat dat dit bij de budgetbespreking van de 
programma’s aan bod zal komen. Mevrouw Schotte wijst op het feit dat zoals reeds in de vorige 
budgetwijziging kon worden vastgesteld, een deel van het budget van 2017 voor wonen wordt 
doorgeschoven naar 2019, meer bepaald naar de volgende legislatuur. Het raadslid hoopt dan ook dat 
voor het woonbeleid van de deputatie dat nog in 2018 kan geconcretiseerd worden, dit werkelijk zo zal 
zijn. 
 
Antwoord 
 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat de studiedag door Minawa werd georganiseerd 
en zij haar antwoord bijgevolg ook in naam van gedeputeerde Guido Decorte geeft. Mevrouw 
Vanlerberge geeft twee redenen mee voor het afgelasten van de studiedag, een inhoudelijke reden en 

een kwantitatieve. Er waren, meer dan twee weken nadat de uitnodiging was verstuurd, slechts twee 
mensen voor de studiedag ingeschreven, aldus de gedeputeerde. Tot zover de kwantitatieve reden. Maar 
veel belangrijker wat de gedeputeerde betreft, is de problematiek van het onderwerp. De gedeputeerde 
zegt dat zij zal proberen te vermijden om de vorige gesprekken en de toekomstige van volgende week 
door elkaar te halen. De gedeputeerde zegt dat het raadslid weet dat het programma voor de kust, 
gericht op renovatie van appartementsgebouwen en meergezinswoningen, de keuze is van de regio kust. 
De gedeputeerde benadrukt dat het cruciaal is dat de syndici en de verenigingen van mede-eigenaars 
uiteraard helemaal mee zijn in dit verhaal. Dit loopt echter trager dan verwacht. Dit is niet iets dat 
zomaar op één overleg kan gebeuren zegt de gedeputeerde. De oproep om projecten rond deze 
appartementsgebouwen te doen, ging gebeuren op deze studiedag. De inhoud viel echter weg, aldus de 
gedeputeerde. De gedeputeerde is van mening dat men niet, zonder helemaal op dezelfde lijn te zitten 

van de syndici en mede-eigenaars, toch kan doorgaan met een oproep. De gedeputeerde benadrukt dat 



 

 

de provincie dit niet zal doen. Verkiezingen volgend jaar of niet. Mevrouw Vanlerberghe zegt dat 
mevrouw Schotte het waarschijnlijk met de gedeputeerde eens zal zijn dat men hier met een nieuw 
beleid zit en dit vrij laat in de legislatuur. Er zullen geen risico’s worden genomen om dan achteraf te 
zien dat het eigenlijk niet goed was zegt de gedeputeerde. De studiedag is dus afgelast. Er was een 
totaal gebrek aan interesse, ook vanuit de provincieraad. Inhoudelijk vindt de gedeputeerde het 
belangrijker dat de syndici en de mede-eigenaars mee moeten zijn. De gedeputeerde zegt ook te 
spreken in naam van gedeputeerde Decorte. Men wil geen half werk afleveren, maar men wil die mensen 
echt meenemen. Men mag niet vergeten dat zo’n woonprogramma niet iets is wat wordt geschreven van 

nu tot aan de verkiezingen, maar hopelijk ook voor de volgende legislatuur de doorstart zal zijn voor 
wonen.  
 
Vervolgens gaat de gedeputeerde over naar de algemene vraag over hoe het ver het staat met de 
programma’s. De gedeputeerde verwijst hierbij naar de aanwerving van de programmacoördinator. 
Momenteel zijn er drie mensen, die niet overgaan naar Vlaanderen en dus bij de provincie blijven, en 
vanuit welzijn worden aangeduid als Wooncel. Deze mensen zijn zeer getraind in wat de provincie zal 
verder zetten, namelijk de SVK’s, de winter- en nachtopvang enzoverder. Over deze onderwerpen zal 
volgende week budgettair worden gesproken. Voor wat betreft de vernieuwingen in de woonprogramma’s 
had de deputatie al een hele tijd geleden beslist om de aanwerving van een programmacoördinator te 
kunnen doen om op deze manier meer expertise binnen te kunnen brengen, ook voor de toekomst. De 
aanwerving is na een eerste procedures zonder laureaat afgesloten. De aanwerving is bijgevolg nog 

steeds hangende. De nieuwe werkmethode om ook horizontaal te werken, de gedeputeerde verwijst 
hierbij naar Horizon 17, is ook een leerschool. Dit is iets wat tijd vraagt, aldus de gedeputeerde.  
Wat betreft de inhoud van de programma’s zelf deelt de gedeputeerde het volgende mee. Het 
programma voor de Westhoek staat het verst en de uitrol hiervan zal begin volgend jaar zijn. Over het 
programma van de kust heeft de gedeputeerde zonet de stand van zaken gegeven. Men zal blijven 
praten met diegenen die men moeten meehebben om dit programma verder te kunnen uitrollen. Ook dit 
gebeurt niet in één keer, maar is een voortdurende oefening. Voor Midden-, Zuid- en Noord-West-
Vlaanderen ligt de focus in deze regio’s op de versterking van de huurmarkt. Momenteel is daar eigenlijk 
net hetzelfde bezig, namelijk een onderzoek, de stakeholders en iedereen op dezelfde lijn krijgen om dit 
programma op een deftige manier en inhoudelijk sterk te kunnen opstarten, besluit de gedeputeerde 
haar antwoord. 
 

Repliek 
 
Mevrouw Schotte zegt dat zij een antwoord op haar vragen heeft gekregen. Zij vindt het spijtig voor de 
kust dat daar minder belangstelling voor is. Het heeft volgens haar weinig zin een programma te starten 
waar niemand naar vraagt. Zij hoopt dat snel een coördinator wordt aangeworven zodat in 2018 meer 
vooruitgang kan worden geboekt. 
 
 
Vraag nr. M/2017/89  
van mevrouw Elke Carette (Open Vld) 
 

Vacatures defensie. 
 
Mevrouw Elke Carette, Open Vld-raadslid, zegt dat veel mensen bij het horen over jobs bij defensie, 
onmiddellijk denken aan de grote basissen in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Ook in West-
Vlaanderen zijn er mogelijkheden van tewerkstelling bij defensie. De marinebasis van Zeebrugge wil het 
volgende jaar 260 nieuwe mensen aanwerven. De in te vullen jobs zijn zeer divers, waardoor ze een 
groot publiek zouden kunnen aanspreken. Op de lijst van vacatures in West-Vlaanderen voor 2018 staan, 
naast vacatures voor functies op zee, ook functies als kanonnier veldartillerie, chauffeur, 
vliegveldbrandweerman en magazijnier. Van de 260 aan te werven mannen en vrouwen zijn er 25 
officieren, 101 onderofficieren en 134 matrozen. Vanuit de marine klinkt echter de boodschap dat het 
invullen van deze vacatures zeer moeilijk verloopt, waardoor defensie infomomenten organiseert om het 
werken bij de marine toe te lichten. Op 28 november 2017 is er een infomoment op de marinebasis van 

Zeebrugge. Mevrouw Carette wijst erop dat er meer steun zal nodig zijn om de 260 vacatures te kunnen 
invullen. Er wordt dan ook gekeken naar het lokale bedrijfsleven, het onderwijs in de provincie West-
Vlaanderen en de provincie zelf. De marinebasis is in de streek een grote werkgever en van groot 
belang. Steun in de zoektocht naar geschikt personeel is dan ook op zijn plaats. Mevrouw Carette vraagt 
welke initiatieven de provincie zal nemen om deze vacatures te helpen invullen en of er 
samenwerkingsverbanden bestaan tussen de marine, het bedrijfsleven en het onderwijs, en zo niet, of 
deze gepland zijn. 
 
Antwoord 
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat het de eerste maal is dat hij een militair getinte vraag 

krijgt voorgeschoteld. De vraag is voor hem nieuw en hij was niet op de hoogte van de plannen van de 



 

 

marinebasis. Hij zegt wel geïnteresseerd te zijn en dat hij dit verder zal verifiëren. De profielen die 
gezocht worden vragen niet om bijzonder hoge kwalificaties en zouden kunnen openstaan voor een 
ruime groep van werkzoekenden die een minder hoge opleiding hebben genoten. Dat moet onderzocht 
worden. Het voorstel is om aan de mensen die in de POM actief zijn rond de arbeidsmarkt opdracht te 
geven om met de marine, de VDAB en de andere actoren contact te nemen om te bekijken wat de 
profielen zijn die gezocht worden en hoe er samen een initiatief kan worden genomen. Syntra West heeft 
een techniek ontwikkeld, de talentspotter, waarbij in een kort tijdsbestek de kwaliteiten en 
mogelijkheden van een bepaald persoon om een technisch beroep te vervullen worden gecheckt. De 

techniek helpt om met een grote kans op slagen mensen naar bepaalde werkgevers toe te leiden. Een 
dergelijke oefening zou ook kunnen gehanteerd worden voor de in te vullen functies bij de marine. De 
provincie staat open om de marine te steunen en eventueel te kijken welke bij- en 
omscholingsinitiatieven mogelijk zijn. De heer de Bethune belooft om in de loop van de volgende dagen 
met de marine contact op te nemen om na te gaan of ze steun wensen, welke de gevraagde profielen 
zijn en wat er samen kan worden gedaan. 
 
Repliek 
 
Mevrouw Carette dankt de heer de Bethune voor het positieve antwoord. Ze wijst erop dat haar fractie in 
de loop van de volgende week een bezoek zal brengen aan de marinebasis en dat ze die positieve 
boodschap zullen meedelen. 

 
 
Vraag nr. M/2017/90  
van de heer Peter Roose (sp.a) 
 
Innovatieve projecten met betrekking tot ‘Internet of Things’ 
 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, zegt dat zijn vraag slaat op een recente oproep van de 
Vlaamse regering, die 4 miljoen euro veil heeft voor projecten die steden en gemeenten kunnen indienen 
rond ‘Internet of Things’. Het gaat daarbij om projecten zoals gezondheidszorg op afstand, slim 
parkeren, energieverbruik, openbare verlichting. Gemeenten en steden kunnen meedoen aan een 
‘project call’ en, al dan niet in samenwerking met IMEC, middelen krijgen om dergelijke ontwikkelingen 

te maken die ook bruikbaar kunnen zijn voor andere gemeenten en steden. Het West-Vlaams 
provinciebestuur heeft in een aantal domeinen vaak succesvol een coördinerende rol opgenomen zoals 
bij de problematiek van de openbare verlichting en het herbestemmen van kerkgebouwen. West-
Vlaanderen kent ook een aantal hogescholen en onderzoekscentra die, naast IMEC, mogelijk partner 
kunnen zijn in het opzetten van samenwerkingsverbanden. De heer Roose vraagt in welke mate er 
vanuit de deputatie interesse is om rond dit project gemeenten en steden bij elkaar te brengen, als 
provincie een coördinerende rol te spelen en in staat te zijn om vanuit West-Vlaanderen tegen 31 januari 
2018 projecten in te dienen. 
 
Antwoord 
 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat de provincie zich voorbereid om deze Smart city-
toepassingen in te zetten in de volgende bestuursperiode. Momenteel zijn al enkele initiatieven 
opgestart. De eerste uitdaging slaat op het realiseren van een betere toegang tot het internet. Daarvoor 
worden de gebiedsgerichte werkers gecapteerd en gecoördineerd, onder andere de gebiedsgerichte 
werking uit de Westhoek. Het gaat daarbij over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het internet 
en de vormen waarbij dat best gebeurd in een landelijke grensregio en de problematiek van glasvezel, 
Wifi, hotspot, 4G- en 5G-dekking. Binnen de provincie zijn er nu al twee projectontwikkelingen die op het 
systeem van ‘Internet of Things’ aansluiten. Enerzijds het project precisielandbouw met drones van 
Inagro, waarbij gegevens rechtstreeks via het internet worden uitgewisseld. Anderzijds het project, op 
vraag van de stad Diksmuide, dat landbouwers zou toelaten om op hun eigen veld landbouwmachines 
rechtstreeks in beide richtingen te laten communiceren met de mestbank. Op langere termijn worden 
binnen het Europees project ‘Partons 2.0’ de internettoepassingen voor de zorgverlening in het landelijk 

gebied bekeken, zoals de problematiek van de alarmapparaten en de dispatching van zorgvrijwilligers en 
coaches. De heer Decorte verwijst ook naar initiatieven die samen met de Noord-Franse collega’s werden 
genomen, waarbij GIS-gegevens worden uitgewisseld en op elkaar afgestemd. 
 
Wat de projectoproep van de Vlaamse overheid betreft, zal de provincie zelf als instelling geen 
initiatieven nemen. De heer Decorte vindt het voorstel van de heer Roose wel de moeite waard om te 
onderzoeken. Als de provincie een kennispartner van de gemeenten wil zijn is het meer dan de moeite 
waard om na te gaan of de provincie in dit verhaal een coördinerende rol zou kunnen spelen en de heer 
Decorte zegt bereid te zijn om dit te bekijken.  
 
Repliek 

 



 

 

De heer Roose dankt de heer Decorte voor het antwoord en voor het engagement om dit verder te 
onderzoeken. 
 
 
Vraag nr. M/2017/91  
van de heer Wim Aernoudt (N-VA) 
 
Bouwberoepen in de provincie West-Vlaanderen. 

 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt dat de Pano-uitzending van 15 november 2017 met een 
gerichte focus op de kust pijnlijk blootlegde hoe dicht de immo-sector verweven is met sommige lokale 
politieke machthebbers. In sommige gevallen zijn het dezelfde personen die, ondanks persoonlijke 
verrijking, op camera blijven beweren dat van belangenvermenging geen sprake is. Het viel de heer 
Aernoudt op dat de provincie in het verhaal nooit werd genoemd, wat een bijzondere vaststelling is 
gezien heel wat beroepsdossiers in de provincie worden afgehandeld. Als sommige gemeentebesturen te 
dicht bij veel geld komen zijn ook de provinciale bestuurders niet meer zover verwijderd, want vele van 
de provincieraadsleden zetelen ook gewoon lokaal en nemen daar grote verantwoordelijkheid op. De 
heer Aernoudt zegt dat hij al jaren beroepsdossiers van bouwvergunningen opvraagt en al meerdere 
keren zaken vaststelde waarbij hij met vragen blijft zitten. Meer bepaald gaat het om dossiers waarbij 
iedereen negatief advies gaf, zowel de gemeentelijke ambtenaar als het lokaal bestuur en de provinciale 

ambtenaar, waarna de deputatie toch vergunde. Het toezicht van de provincieraadsleden wordt 
bemoeilijkt doordat deze beroepsopdracht door de provincie wordt uitgevoerd in medebewind. De 
provincie heeft in deze materie immers geen autonomie en voert de beoordeling van bouwberoepen uit 
in de plaats van een hogere overheid. Dat gegeven is in de huidige legislatuur al gebruikt als scherm om 
vervelende vragen te vermijden. Alleen al daarom vraagt de heer Aernoudt zich af of de behandeling van 
bouwberoepen binnen de provincie voldoende aan democratische controle is onderworpen. Hij vraagt hoe 
de deputatie handelt om te voorkomen dat er belangenvermenging is in de beoordeling van 
bouwberoepen en hoe er wordt vermeden dat er een schijn van belangenvermenging kan ontstaan. 
 
Antwoord 
 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat hij bij de inleiding van de vraag van de heer Aernoudt 

toch wat vraagtekens zou moeten plaatsen, maar dat hij zich bij de vragen zal houden. Hij wijst erop dat 
deze materie ook ieder jaar in de vraagstelling aan bod komt. Deze keer gaat de vraag over hoe de 
spelregels rond belangenvermenging binnen de deputatie worden gevolgd, teneinde geen 
belangenvermenging te hebben en de heer Vereecke zegt dat hij de regels nader zal verklaren. Voor de 
hoorzitting zijn er twee zalen, een zaal die de noordelijke dossiers van de provincie behandelt en waarin 
de zuidelijke gedeputeerden zetelen en een zaal met de zuidelijke dossiers van de provincie, waarin de 
noordelijke gedeputeerden zetelen. Per zitting zijn er tussen de 18 en 25 verslagen, verdeeld over de 2 
kamers, waarvan het kabinet van de heer Vereecke een samenvatting maakt voor de collega’s 
gedeputeerden, zodat zij al de essentie van de hoorzitting meekrijgen en kennis kunnen nemen van de 
verslagen. Na de hoorzitting is er overleg met de administratie en wordt bekeken hoe een voorstel kan 
worden geformuleerd naar de deputatie toe. Daarop wordt de zaak in deputatie besproken, waarna er 

wordt teruggekoppeld naar de administratie die over het dossier een juridische beslissing uitschrijft. Tot 
slot wordt dit een beslispunt in de deputatie. De provincie krijgt middelen van de Codex om 
plaatsbezoeken te organiseren, onder andere om na te gaan of de toestand overeenkomt met het 
verslag. Er is ook de mogelijkheid van een bijkomend onderzoek door de administratie en de toelating 
om kleine planaanpassingen te doen. Ook zijn het aantal beroepen tegen de beslissingen van de 
deputatie van 150 in het begin van de legislatuur op 40 tot 50 gebracht. Dat noemt de heer Vereecke 
een weigering met een positieve conclusie. Daarbij wordt geen vergunning afgegeven, maar wordt 
meegedeeld met welke tips uit het advies men rekening moet houden om eventueel een nieuw plan in te 
dienen. 
 
Tot slot geeft de heer Vereecke enkele cijfers. Van de beroepsbeslissingen zijn 50 % vergunningen en 
50% weigeringen. Zo komen de dossiers bij de deputatie binnen en zo ook gaan de dossiers buiten, als 

50 % vergunningen en 50 % afstand van vergunning, afstand van beroep, niet ontvankelijk of weigering. 
Op jaarbasis zijn er slechts 4 dossiers die om principiële redenen door een college tegen de deputatie 
worden aangetekend. Van de dossiers die daarna in beroep gaan bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen komt er éen op de drie dossiers terug, meestal door een gebrekkige motivatie. 
Wie familiale of commerciële banden heeft, onthoudt zich en verlaat de zaal en 80% van de ingestelde 
beroepen krijgen een negatief advies van de administratie.  
 
Soms zijn er dossiers met bepaalde moeilijkheden en is het een afwegen, maar het is de betrachting om 
iedereen aan zijn trekken te laten komen en de heer Vereecke hoopt te hebben aangetoond dat de 
deputatie deze materie serieus opneemt. 
 

Repliek 



 

 

 
De heer Aernoudt zegt veel positieve elementen te zien in het antwoord van de heer Vereecke. Om te 
vermijden dat er een schijn van belangenvermenging zou kunnen ontstaan, pleit onder andere Professor 
Reynaert voor een deontologische code waarin beïnvloeding wordt opgenomen De heer Aernoudt denkt 
dat dit een stap in de goede richting zou zijn. 
 
 
Vraag nr. M/2017/92  

van de heer Maarten Tavernier (Groen) 
 
Het Stevanstort te Lendelede. 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat de Krant van West-Vlaanderen onlangs terugblikte 
op de sluiting een zestal jaar geleden van het Stevanstort in Lendelede. Rond het dossier bestond een 
overlegcommissie, voorgezeten door de provincie. De overlegcommissie is zijn activiteiten plots gestopt, 
zonder dat de leden hiervan werden verwittigd. De heer Tavernier vraagt wat de reden van de 
stopzetting is en waarom hierover geen communicatie is gevoerd naar de leden van de commissie. 
 
Antwoord 
 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de commissie sloeg op de begeleiding van de exploitatie 
van de site. Als de exploitatie ophoudt te bestaan heeft de begeleidingscommissie geen rol meer te 
vervullen. Na het stopzetten van de activiteiten was er de verplichting om de site heel specifiek af te 
werken, wat ook is gebeurd. Daarover is er ook een rapport gemaakt, door OVAM goedgekeurd in juli 
2012. Het werk van de commissie was toen ook afgelopen. 
 
Repliek 
 
De heer Tavernier vindt het eigenaardig en hij citeert de laatste zin van het verslag van de commissie die 
luidt ‘De volgende overlegvergadering zal normaal gezien doorgaan in het najaar van 2012, in functie 
van de ontwikkelingen op het terrein: de vaststelling hieromtrent en andere mogelijke relevante 
informatie’. De heer Tavernier vindt het spijtig te moeten vaststellen de provincie niet heeft uitgevoerd 

wat ze in het verslag heeft beloofd. 
 
 
Vraag nr. M/2017/93  
van de heer Axel Weydts (sp.a) 
 
‘Oe ist’-campagne. 
 
De heer Axel Weydts, sp.a-raadslid, zegt zich bijna te willen excuseren voor het feit dat hij opnieuw de 
‘Oe ist’-campagne aanbrengt, omdat iedereen weet dat die taakstelling straks niet meer tot de 
bevoegdheden van de provincie zal behoren. Hij komt echter terug op de materie omdat hij heel bezorgd 

is. In de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams parlement, die op 7 november 
2017 is samengekomen, werd aan de minister gevraagd of hij de ‘Oe ist’-campagne van de provincie 
West-Vlaanderen zou verderzetten, hetzij enkel in West-Vlaanderen, hetzij in uitbreiding naar de andere 
provincies toe. De minister antwoordde, en de heer Weydts citeert ‘De financiële middelen van de ‘Oe 
ist’-campagne uit de provincie West-Vlaanderen om het taboe omtrent geestelijke gezondheid te 
doorbreken zijn in het kader van de interne staatshervorming niet overgedragen naar Vlaanderen. De 
afspraak dat we de provinciale projecten waarvan de financiering aan Vlaanderen overgedragen wordt 
zouden continueren is dus hier strikt genomen niet van toepassing.’ De heer Weydts zegt vast te stellen 
dat de middelen blijkbaar niet naar Vlaanderen zijn overgeheveld en dat de minister daardoor 
concludeert dat het project niet moet worden verdergezet. Hij hoopt dat het om een vergissing gaat en 
vraagt of mevrouw Vanlerberghe hierover meer duidelijkheid kan geven. 
 

Antwoord 
 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat het schrikken is als men het woordelijk verslag 
van de commissie van het Vlaams parlement leest. Ze heeft in de deputatie meegedeeld dat het om een 
vergissing gaat. Er is een groot mysterie ontstaan. De deputatie zal een brief schrijven om de onjuistheid 
recht te zetten. Het vereveningsjaar was 2014 en 100% van de middelen zijn verevend. De ‘Oe ist’-
campagne is een voorbeeld, maar de projecten liggen nog gevoeliger. Het gaat hierbij om een groot deel 
van het budget van welzijn en als de centen niet naar Vlaanderen zijn gegaan is de vraag waar het geld 
dan wel is terechtgekomen. Vanuit de provincie is alle geld naar Vlaanderen gegaan en mocht de 
minister vanuit de financiële dienst van Vlaanderen minder geld hebben gekregen, dan ligt het probleem 
op dat niveau en mag de minister dit niet afwentelen op de provincies. Mevrouw Vanlerberghe hoopt het 

incident te kunnen sluiten door met minister Vandeurzen verder te blijven praten. De middelen zijn 



 

 

overgedragen en het is de keuze van Vlaanderen wat er wordt verdergezet, mits ze daarbij de juiste 
uitleg geven en de reden van hun keuze niet terugschuiven naar de provincie. Het is voor haar 
medewerkers van de Dienst Welzijn immers al moeilijk genoeg. 
 
Repliek 
 
De heer Weydts zegt dat het heel duidelijk is dat er vanuit de provincie geen fouten zijn gemaakt en hij 
gaat ervan uit dat de minister te goeder trouw is en dat het om een misverstand gaat. Vanuit zijn fractie 

zullen ze de materie in het Vlaams parlement verder blijven opvolgen. 
 
 
De voorzitter sluit de mondelinge vraagstelling. 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 2 Kennisgeving van de wijziging m.i.v. 1 januari 2018 van het besluit van de 

deputatie betreffende de verdeling van de bevoegdheden tussen de gedeputeerden voor de 
bestuursperiode 2012-2018 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, vraagt in de marge van deze kennisname naar het 
dossier van de MUG-helicopter. De provincie West-Vlaanderen blijft lid van het Instituut voor Dringende 
Medische Hulpverlening en blijft dit ook financieren. De heer Ravyts vernam via de pers dat de 
financiering rond is. De heer Ravyts zegt dat de fractie achter de financiering staat. Hij herinnert wel aan 

het feit dat het hier eigenlijk gaat om federale bevoegdheid. De heer Ravyts dringt er dan ook op aan dat 
fracties met een meerderheid binnen de hogere overheden dit aankaarten. 
 
De heer Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter, stelt dat de heer Ravyts volkomen gelijk heeft wanneer 
hij stelt dat het gaat om federale materie en dat het best ook daar wordt geregeld. Alleen is het zo dat 
het dossier federaal momenteel vastzit. Dit is bovendien ook geen N-VA-bevoegdheid. Daarnaast zegt de 
heer Pillaert dat de fractie in het verleden achter het dossier van de MUG-helicopter heeft gestaan en 
daartoe ook zo heeft gehandeld. Ze heeft beslist om te zorgen dat er zoveel als mogelijk middelen naar 
dit dossier kunnen gaan. In die optiek heeft ze in de West-Vlaamse gemeenteraden gepoogd dit op de 
agenda te plaatsen om de gemeenten te overhalen dit dossier te steunen. 
 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, stelt niet te zullen meedoen aan deze discussie. Het 
provinciebestuur plaatst veiligheid boven alles en zal dus blijven betalen. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Vaststellen van het budget 2018 en van de wijziging van het meerjarenplan 
2014-2019 
 
STATE OF THE UNION 
 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Guido Decorte, gedeputeerde, voor zijn inhoudelijke 
toelichting bij de opening van de bespreking van het ontwerpbudget 2018. De heer Guido Decorte brengt 
zijn State of the Union. 
 
“Geachte gouverneur, 

Geachte leden van de Deputatie 



 

 

Geachte voorzitster en leden van de Provincieraad 
Geachte collega’s 
 
Net zoals het de voorbije jaren rond deze tijd van het jaar het geval was, mag ik ook vandaag samen 
met mijn collega Carl Vereecke u het budget 2018 en volgende presenteren. In naam van de Deputatie 
leggen wij u hier samen een budget in evenwicht voor, ingebed in een sluitend meerjarenplan en 
geschoeid op de nieuwe leest van een hervormde en afgeslankte provincie. 
 

Sta me toe om aan het begin van mijn betoog toch even een nadrukkelijk woord van dank uit te spreken. 
Dank aan de medewerkers in alle diensten en in het bijzonder de cel budget voor het vele werk dat de 
voorbije weken geleverd is aan het voorliggende budget. Het is opnieuw een heel werkstuk geworden 
waarin de verschillende beleidskeuzes duidelijk vertaald zijn. 
 
Gedeputeerde Carl Vereecke zal u straks verder toelichten hoe de cijfers van het budget, het 
meerjarenplan en de provinciale fiscaliteit geïnterpreteerd kunnen worden.  
 
Ikzelf wil graag met u een aantal beleidsaccenten doornemen waarmee we het laatste jaar van deze 
legislatuur verder projecten willen realiseren. 
 
 

Collega’s, 
 
Vooraleer ik u echter ons gepland beleid voor 2018 toelicht, zou ik graag vooraf even stilstaan bij een 
fundamenteel vraagstuk over onze Provincie.  
 
Ik grijp hiervoor even naar een theorie geformuleerd door de marketingspecialist Simon Sinek, getiteld 
de Gouden Cirkel. Zijn theorie is als volgt: 
 

 Elke organisatie ter wereld weet perfect te omschrijven wat ze doet, welke diensten of 

producten ze aan hun klanten levert. 

 Een deel van al deze organisaties weet ook te vertellen hoe ze dit doet en hoe ze zich 

onderscheidt van andere instellingen en organisaties 

 Maar slechts een handvol organisaties weet echter ook waarom ze bestaan en wat hun 
unieke meerwaarde is. 

 
Het is deze kleine groep van organisaties die weten WAAROM ze bestaan, die mensen inspireren, 
enthousiasmeren en ook activeren.  
 

Ik wil dit denkpatroon even toepassen op ons eigen provinciaal bestuursniveau, gekaderd in de nieuwe 
bestuurlijke omgeving waarin we actief zullen zijn per 1 januari 2018. Het “HOE” en het “WAT” wij als 
provincie allemaal doen komt uitgebreid aan bod in het budget en het meerjarenplan. Ik ben er dan ook 
van overtuigd dat de volgende namiddagen plenaire bespreking van het budget interessante visies en 
accenten zal opleveren die ons in de toekomst nog verder leiden in een goed provinciaal bestuur. 
 
Ik zou graag met u even stilstaan bij de meer fundamentele vraag. Een vraag die ons allen raadsleden 
aanbelangt, en waarop elk van u een eigen geïnspireerd antwoord zal hebben. Ik ben er van overtuigd, 
sterker nog, ik nodig de verschillende fracties uit om in de slotrepliek naar deze vraag terug te grijpen en 
hierop een eigen antwoord uit te spreken.  
 
En deze fundamentele vraag is: “WAAROM EEN PROVINCIEBESTUUR?” 

 
Wat is de relevantie van een bestuur op provinciaal niveau? Wat is de meerwaarde? Of anders 
geformuleerd: wat is de bestaansreden van ons provinciaal bestuur? 
 
Historisch gezien behoren de provinciebesturen in oorsprong tot de oudste bestuursorganen van dit land. 
Ze klimmen zelf terug op in de tijd tot de Bourgondische periode. Wat hun taakstelling betreft, is er een 
rode draad te traceren waarin de provinciale besturen steeds instonden voor ondersteuning van de lokale 
besturen en het faciliteren van beleid opgelegd door de hogere overheid. 
 
Maar, akkoord, deze korte historische duiding geeft geen antwoord op de eerder gestelde vraag. Daarom 
moeten we wat dieper graven, om tot een antwoord te komen op de “waarom”-vraag. 

 
Collega’s, ik word ’s morgens altijd te vroeg wakker, een gewoonte die er op deze leeftijd niet meer uit 
gaat. En maar goed ook, want dat eerste half uurtje elke ochtend geeft me de kans om grondig na te 
denken. Zo was ik deze week aan het worstelen met de vraag. Waarom is er een provincie nodig? 
 



 

 

En plotseling was het antwoord me glashelder duidelijk. De Provincie staat voor cohesie. 
 
Cohesie lijkt een eerder vreemd begrip als het over besturen en beleid aan komt. Cohesie lijkt eerder 
zelfs een vreemd en onbekend begrip tout court.  
 
Aantrekkingskracht, zwaartekracht, … stuk voor stuk vormen van cohesie waar we dagelijks in leven – 
correctie die ons dagelijks leven vorm geven en beïnvloeden. Cohesie bepaalt onze leefwereld tot in de 
kleinste details, zonder dat we er ons bewust van zijn. Een kracht die we niet mogen verwaarlozen, en zo 

denk ik ook over onze provincie. 
 
Doorheen haar bestaansgeschiedenis heeft de Provincie een carrière opgebouwd als facilitator en 
ondersteuner. De Provincie fungeerde als vangnet voor beleidsinitiatieven die het lokale niveau 
overstegen, maar was ook het medium om beleid van de hogere federale of regionale overheden door te 
vertalen naar het lokale niveau. De Provincie was de ontmoetingsplaats, het raakvlak waar lokale en 
regionale en federale bestuursdynamieken elkaar ontmoetten. 
 
Soms zag men een provincie in een actieve rol als trekker van projecten, maar meermaals ook als 
geldschieter en financierder voor initiatieven van derden. De ene rol werd vaak meer geapprecieerd dan 
de andere, maar laat ons dit even terzijde houden. 
 

 
Als we echter een algemene beschouwing maken van deze provinciale bestuursgeschiedenis, dan kan ik 
toch niet anders dan een centraal terugkerend motief ontwaren. Vanuit het provinciale bestuur is altijd 
gestreefd naar meer “samen”. Meer samenbrengen, samenwerken, verbinden.  
 
Als de provincie in haar lange bestaan iets heeft bewerkstelligd, dan is het samenhang, dan is het 
cohesie. 
 
Als u het mij vraagt dan is dit streven naar samenhang of cohesie op vandaag meer dan ooit een actuele 
troef voor ons Provinciebestuur. Het is de reden, voor mij althans, waarom we als provincie nog een 
toekomst hebben. Laat me toe dit even wat van dichterbij toe te lichten. 
 

Wanneer ik het bestuurlijke landschap anno 2017 bekijk, dan zie ik een speelveld waarop zich een breed 
en zeer fijn vertakt netwerk aan partners beweegt. Lokale besturen, middenveldorganisaties, 
intercommunales, Provinciale overheid, Vlaamse Overheid, federale overheid, Europa. Per beleidssector 
voegen we daar nog een groot aantal verenigingen en belangenorganisaties aan toe.  
 
Het totaalbeeld is een netwerk van ankerpunten waartussen zich verbindingen hebben gevormd die de 
doorstroom aan informatie, middelen of kortom beleid faciliteren.  
 
Het afslankingsproject dat de Vlaamse overheid heeft opgelegd en waarin wij als provincie West-
Vlaanderen steevast loyaal en constructief hebben meegewerkt, resulteert in een realiteit waar volgens 
mijn bescheiden mening soms een gebrek aan cohesie dreigt te ontstaan. 

 
Door de hervorming werd de rol van de Provincie uit het verfijnde  netwerk van samenwerking en 
samenhang chirurgisch weggesneden. Een zware operatie die, laat ons eerlijk zijn, nog niet volledig is 
afgelopen. We zijn misschien al uit het operatiekwartier ontslagen, maar de wonde moet nog helen en er 
volgt ongetwijfeld revalidatie. De Vlaamse chirurg mag dan al de zichtbare opsmuk tot een goed einde 
gebracht hebben, diep binnenin het bestuurlijke landschap is er nog een grote leegte die opgevuld en 
weggewerkt moet worden. Partners die binnen het netwerk van oudsher met de provincie in dialoog 
gingen, moeten een nieuwe gesprekspartner zoeken, in casu Vlaanderen of de lokale besturen.  
 
Het vacuüm dat ontstaat door het verwijderen van de Provincie in dit delicate evenwicht zorgt voor 
onzekerheid, aarzeling en onbeantwoorde vragen. Vragen die tot op heden vaak met stilte worden 
beantwoord – en dit is nefast voor het beleid, zeker voor de cohesie binnen het beleid. Het onzichtbare 

vacuüm dat de provincie achter laat op de persoonsgebonden beleidsdomeinen zal snel en adequaat 
aangepakt moeten worden, om niet in een pijnlijke ontsteking te ontaarden.  
 
Dames en heren, de opgelegde hervorming van ons provinciebestuur gaat op 1 januari 2018 definitief 
door. Maar het afslanken van de provincie is duidelijk een veel moeilijker taak gebleken dan aanvankelijk 
was aangenomen. Het heeft de Vlaamse overheid 3 jaar gekost om de persoonsgebonden bevoegdheden 
over te hevelen. Een proces dat niet van een leien dakje liep.  
 
Heeft de Vlaamse overheid zich verslikt in de Provinciale bevoegdheden? Heeft men het takenpakket en 
het werk van de Provincie onderschat? Als u het mij vraagt – absoluut. 
 

Maar dit is niet enkel de fout van de Vlaamse overheid.  



 

 

 
Veel burgers hebben geen besef wat een provincie zoal doet en hoe dit allemaal in zijn werk gaat. 
Blijkbaar leert de recente geschiedenis ons dat ook veel beleidsmakers op andere bestuursniveaus geen 
flauw idee hebben over het werk dat door het Provinciebestuur wordt verzet. Tot op heden een zeer 
uitgebreid en divers takenpakket, maar minder in het oog springend en minder zichtbaar. Veel werk 
achter de schermen dat nooit bij naam of toenaam wordt genoemd. Onbekend is onbemind – zo zegt 
men het wel eens. Ik kan alleen vaststellen dat dit ook voor de provinciale administratie en het 
provinciale bestuursniveau ook zo is gebleken de voorbije jaren.  

 
Beste collega’s, gedane zaken nemen geen keer en op beslist beleid komt men in deze niet terug. Waar 
het in de toekomst zal landen voor de persoonsgebonden bevoegdheden is nog niet volledig duidelijk, 
maar de tijd zal het ons leren. Ik wil hier wel benadrukken dat wij als provinciebestuur zullen blijven 
ijveren voor het belang van onze provincie en onze West-Vlaamse burgers. Waar het mogelijk is en waar 
dit geoorloofd is. 
 
Maar terug naar de dingen die wel zeker zijn – een provincie anno 2018 met een duidelijke focus op 
grondgebonden bevoegdheden. Een provincie aan de vooravond van een transformatie, met een nieuw 
organisatiemodel en een nieuw bestuursprofiel. En ook daar kan ik het met u hebben over cohesie. 
 
Als ik naar onze organisatie in verandering kijk, dan onderscheid ik duidelijk cohesie op 2 verschillende 

niveaus.  
 

 Ik zie een duidelijk streven naar samenhang in onze rol als provincie met ons nieuw 

profiel als regiobestuur en kennispartner.  

 Maar op een tweede niveau voel ik ook een drang naar coherent beleid wanneer we 

vaststellen hoe ons bestuur door middel van het project Horizon 2017 een nieuw 

organisatiemodel aanneemt.  

 

Laat me beide zaken wat nader toelichten. 
 
Onze Provincie positioneert zich sinds een tweetal jaar als “regiobestuur” en “kennispartner”. Beide 
begrippen worden soms beschouwd als holle woorden. Ik wil benadrukken dat een Provincie als 
regiobestuur en kennispartner een Provincie is die op het terrein het verschil maakt. In de praktijk zien 
we onze medewerkers dag in dag uit projecten helpen opzetten, sturen en begeleiden, samen met 
Vlaamse en lokale ambtenaren.  
 
Onze Provincie bouwt hierdoor bruggen en versterkt de samenhang. En dit niet enkel door inzet van 
middelen of faciliteren van onderlinge contacten. Nee, meer en meer is het onze eigen expertise, het 
menselijke kapitaal van onze organisatie dat ons sterk in de markt zet. Onze ervaring en onze knowhow 
is steeds meer ons uniek verkoopargument – een argument dat zowel in Vlaanderen als binnen de 

gemeenten duidelijk geapprecieerd wordt. 
 
We kiezen overtuigd om als Provincie een rol op te nemen als regiobestuur en kennispartner. We zetten 
ons met een open en onbevooroordeelde blik in het bestuurlijke landschap, klaar om een rol op te nemen 
waar dit kan en waar dit gevraagd of vereist is. 
 
Ook ons eigen intern organisatiemodel getuigt van een zoektocht naar cohesie. 
 
Als we als Provincie één iets constructiefs hebben gehaald uit het hele afslankingsproces, dan is het wel 
de transformatie die we aan onze eigen werking hebben opgelegd. Een transformatie die haar neerslag 
vond in drie kernprincipes die we als een mantra meedragen voor de toekomst, de grondvesten van ons 

nieuw organisatiemodel. 
 

1. Een eerste principe is de geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak. Onze Provincie kan 

zich beroepen op 20 jaar ervaring in deze methodiek. Ik ben er dan ook rotsvast van 

overtuigd dat de spirit van gebiedsgericht werken een bijzonder sterke troef is en zal 

blijven in de toekomst. Meer nog, we transformeren de principes en goede praktijken 

van 20 jaar dienst ‘Gebiedsgerichte Werking’ ook tot een organisatiemodel. De 

Gebiedsgerichte Werking werd hiertoe geïntegreerd binnen de dienst Griffie om van 

daaruit mee ingezet te worden om geïntegreerd samenwerken mee uit te dragen 
binnen de eigen organisatie. 

 

2. Een tweede principe is het samenwerken. Als Provincie willen we ons positioneren als 

een partner die graag samenwerkt met de andere bestuursniveaus. Niet alleen naar 



 

 

lokale besturen, maar ook naar Vlaanderen reiken we de hand, om samen West-
Vlaanderen nog beter te besturen en uit te bouwen. 

 

3. Het derde principe is dat van een vernieuwende en ambitieuze organisatie. Als enige 

Provincie in Vlaanderen hebben we momenteel een duidelijk vernieuwingstraject 

opgezet. We gaan voor een vernieuwde Provincie in het belang van de West-Vlaming 

en het West-Vlaamse middenveld. We kiezen ervoor een flexibele organisatie te 

blijven, met oog voor de inbreng vanuit de regio’s, met oor naar nieuwe inzichten rond 

participatief besturen. Dit alles binnen de duidelijke opdracht van Vlaanderen om ons 

toe te leggen op de grondgebonden materie: provinciedomeinen, economie, landbouw, 

toerisme, waterbeleid… Het nieuwe organogram dat de provincieraad goedkeurde eind 

vorig jaar is daar het resultaat van. En dit nieuwe organogram werd in 2017 verder 
uitgewerkt. Met aangepaste verantwoordelijkheden en overlegfora. 

 
Via het project Horizon 17 is daarom ook een transformatie van de werking van de provincie ingeleid. 
Een project met een traject om onze organisatie aan te passen op de nieuwe bestuursomgeving waarin 
we zullen functioneren. Maar evenzeer een grondige ingreep in het DNA van de werking van onze 
diensten. 
 
Via strategische programma’s worden de grenzen tussen diensten uitgeveegd om tot een projectgerichte 
structuur te komen. Een werk van lange adem, maar de eerste stappen werden in 2017 alvast realiteit.  

 
Geachte raadsleden, ik zou tot slot nog even willen stilstaan bij een citaat van Ruud Lubbers, Nederlands 
econoom, politicus en voormalig premier van Nederland: “Als de samenhang in de politiek gaat 
ontbreken, komt het volk om.” 
 
Samenhang en cohesie zijn van cruciaal belang in een verhaal van besturen en beleid maken. Zonder 
samenhang worden middelen niet efficiënt aangewend, worden mensen en expertise in verspreide 
slagorde ontplooid. En in deze tijden van snelle flitsende digitale berichtgeving, live streams en tweets 
voedt een onsamenhangend beleid de negatieve perceptie rond besturen en politiek. 
 
Beste raadsleden, wij moeten hier durven weerwerk bieden. Constructief weerwerk, door ons in te zetten 
voor een coherent beleid op vlak van de grondgebonden materie.  

 
Als u mij dus vraagt “Waarom een Provincie?” – dan antwoord ik dat een Provincie nodig is om voor de 
burger coherent beleid te maken. 
  

 De Provincie zorgt voor een beleid door en voor West-Vlamingen. We kiezen er voor 

om op het terrein, in onze provincie, het verschil te maken. Omdat we er van 

overtuigd zijn dat de West-Vlamingen dit verdienen. We bouwen aan een goede veilige 

en kwaliteitsvolle leefomgeving in onze Provincie. 

 We voeren een beleid op provinciaal niveau omdat we geloven in deze schaalgrootte. 

Projecten en problemen uit tal van beleidsdomeinen zijn niet adequaat op te lossen op 

niveau van een lokaal bestuur. Anderzijds is er ook de vaststelling dat de bestuurlijke 

afstand tussen de Vlaamse administratie en de Vlaamse Overheid en de problemen op 

het terrein vaak te groot is, en moeilijk te overspannen.  

 

 
Dames en heren, voor mij, voor ons leden van de deputatie is het duidelijk: De Provincie is een 
noodzakelijke schakel om tot coherent beleid te komen. 
 
  
Dames en heren raadsleden, tijd om even het “WAT” en het “HOE” van ons provinciaal beleid van 
naderbij te bekijken. Ik wil dit doen aan de hand van een selectie van een zes-tal projecten waarin we 
als Provincie een duidelijk verschil willen maken in 2018. 
 
1. Laatste jaar van de grote oorlogsherdenking. 
 

Collega Myriam Vanlerberghe rolt voor 2018 een niet te onderschatten programma aan evenementen en 
herdenkingsinitiatieven uit om nog een laatste keer de oorlogsherdenking rond de eerste Wereldoorlog in 
de kijker te plaatsen.  
 



 

 

 Het beeldjesproject ComingWorldRememberMe zal in 2018 zijn orgelpunt bereiken. 

Een grote landschapskunstinstallatie die wordt opgetrokken in het niemandsland ter 

hoogte van domein de Palingbeek brengt de 600.000 beeldjes uit het project samen in 

1 installatie.  

 Daarnaast organiseert de Provincie ook het Waterfront. In analogie van het Lichtfront, 

het Woordfront en het Kraterfront een participatief project waar mensen samen op 

ene eigentijdse wijze hommage brengen aan de vele oorlogsslachtoffers en de 

gebeurtenissen van een eeuw geleden. Het Waterfront zal plaats vinden op vrijdag 29 

juni, over een afstand van 21 kilometer van de havengeul in Zeebrugge tot de 

havengeul in Oostende, en wordt de opener van de editie 2018 van GoneWest: 

ongeveer 3.000 bootjes waar participanten ‘boot’-schappen op neerpennen zullen de 

waterlijn sieren.  

 Op 25 augustus 2018 zal een internationale vredeshappening worden georganiseerd 

op de grote markt van Ieper als sluitstuk van GoneWest. De vredeshappening zal 

gecureerd worden door Wim Opbrouck en zal tal van gasten uit binnen-en buitenland 

verenigen. 

 Sinds 2015 kunnen scholen een subsidie krijgen voor hun uitstap naar een 

herinneringsplaats. Mede dankzij deze subsidies brachten bijna 25.000 leerlingen een 

bezoek aan een herinneringsplaats in de provincie West-Vlaanderen. Ook in 2018 blijft 

de Provincie zich inzetten om kinderen en jongeren de WOI-geschiedenis bij te 
brengen door dergelijke bezoeken financieel haalbaarder te maken voor de scholen. 

 
2. Doordachte ruimtelijke planning en duurzame mobiliteit 
 
Collega Franky De Block werkt in 2018 samen met de dienst Ruimtelijke Planning verder aan de uitrol 
van de bevindingen die uit het project “Plaatsbepalers” werden gedestilleerd. 
Binnen het project ‘Plaatsbepalers’ hebben een 20-tal burgers in 5 regiogroepen nagedacht over de 

ruimtelijke toekomst in hun regio.  
 

 Eén van de aandachtspunten was het voorzien van fietssnelwegen als alternatief voor 

de wagen en het openbaar vervoer. In 2018 wil men onderzoeken of een PRUP voor 

een fietssnelweg tussen Bredene en Zeebrugge mogelijk is.. 

 Een ander visie-element vanuit de Plaatsbepalers is het werken aan inbreiding en 

verdichting. De Provincie wil, samen met de kustgemeenten en het Vlaamse gewest, 

voor bepaalde deelgebieden hierover ontwerpend onderzoek verrichten. In 2018 wordt 

dit opgestart voor de eerste lijnbebouwing aan de zeedijk in Blankenberge en voor de 
badplaats Westende. 

 
Vlaanderen is bezig met de opmaak van een beleidsplan Ruimte Vlaanderen, ter vervanging van het 
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. De Provincie zal het Provinciaal Ruimtelijk StructuurPlan niet meer 
herzien, maar zich voorbereiden op een eigen beleidsplan ‘Ruimte West-Vlaanderen’. De inbreng van de 
Plaatsbepalers zal hierbij verder gebruikt worden. 
 

Op vlak van Mobiliteit zet de Provincie verder in op de fiets als duurzaam transportmiddel. over korte en 
middellange afstanden en speelt daarbij in op nieuwe tendensen zoals de elektrische fiets en de speed-
pedelec. In 2018 zijn middelen voorzien voor de afwerking van verschillende fietsinfrastructuurprojecten 
in Ruiselede, Oostende, Poperinge, Ieper, Beernem en Vleteren. Er worden ook nog nieuwe 
infrastructuurprojecten ingeleid, zoals te Roeselare, Hooglede, Torhout, Zedelgem en Zwevegem. 
 
Gezien het aantal projecten dat de Provincie met de gemeenten in voorbereiding heeft, rekent de 
Provincie voor de komende jaren op een gelijkaardig investeringsritme. 
 
Naast een beter aanbod, wordt er ook gewerkt aan de vraagzijde met de campagne ‘De testkaravaan 
komt eraan!’ waarbij werknemers gratis 2 weken lang een duurzaam vervoermiddel kunnen uitproberen. 

Daarnaast is er met ‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’ nu ook een versie voor gemeenten. 
 
3. Innovatie in land- en tuinbouw 
 
Collega Bart Naeyaert bouwt de duurzame en innoverende land- en tuinbouwsector verder uit in 2018 
 

 De impact van de klimaatwijziging verplicht tot het uitwerken van nieuwe maatregelen 

met betrekking tot waterbeheer. In 2016-2017 heeft Inagro diverse projecten 

opgestart gericht enerzijds op het inzetten van private bekkens bij landbouwers als 



 

 

waterbufferende elementen in het landbouwlandschap en anderzijds op het inzetten 

van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouw. De valorisatie van gezuiverd 

afvalwater via een hydrantennetwerk is hierbij een belangrijk pilootproject. De eerste 

fase van het hydrantennetwerk moet gebruiksklaar zijn tegen het seizoen van 2018.  

 Via smartfarming en precisielandbouw wordt de inzetbaarheid van sensoren vanop 

verschillende platformen (tractor, drone, vliegtuig, satelliet) voor het observeren en 

het sturen van de teelten onderzocht. Dit voor toepassingen zowel in het 

landbouwonderzoek als in de landbouwpraktijk. Hiervoor worden ook laagdrempelige 

diensten ontwikkeld richting land- en tuinbouwers. Anderzijds zet Inagro via het 

Agreon-netwerk sterk in op de ondersteuning van de West-Vlaamse constructeurs van 

landbouwmachines om de nieuwe mogelijkheden inzake mechanisatie, robotisatie en 

automatisatie toekomstgericht in te bouwen in hun producten.  

 Ook op het vlak van infrastructuur blijft Inagro in volle ontwikkeling. In 2018 start 

Inagro na een lange en intense voorbereidingsfase met de bouw van de dakserre op 

de site van de REO-veiling. De kostprijs wordt geraamd op 11,24 miljoen euro. De 

financiering gebeurt met Europese, Vlaamse en provinciale middelen, met een 

medefinanciering van REO-veiling. Er worden diverse projecten ontwikkeld om 

onderzoek op te starten rond de ontwikkeling van hoogtechnologische 

stadslandbouwtechnieken in de dakserre, onder andere op vlak van meerlagenteelt, 
hydroteelt en sluiten van kringlopen.  

 
4. Economische impuls voor de Westhoek 
 
West Deal – het strategisch plan gericht op de economische transformatie van West-Vlaanderen – draait 
op volle toeren. Hetzelfde kan gezegd worden van de Europese programma’s: er wordt geïnvesteerd in 
infrastructuur en tal van projecten, o.m. in samenwerking met de bedrijfswereld en het hoger onderwijs. 
Nu is Westhoek aan de beurt met het vernieuwde Westhoek Impulsplan. Collega Jean de Bethune legt 
hiervoor in 2018 een focus op 3 transversale werkpunten met als werkgebied de hele Westhoek. 
 

 De Westhoek moet een volwaardige plaats in het industriële economische weefsel 

behouden. Hiervoor worden verschillende deelacties voorzien, zoals een onderzoek 

naar de  toebedeling van bedrijventerreinen, de activering van de bestaande 

starterscentra en een vernieuwend peterschapsproject, dat startende en gevestigde 

bedrijven in de Westhoek samenbrengt.  Aanvullend zal worden nagegaan wat de 

mogelijkheden zijn op vlak van disruptieve niche-ontwikkelingen, schaalvergroting en 

automatisering in de landbouw, bv. op het vlak van bio-landbouw, wijnbouw, soja, 

hoppe en hoppescheuten. Daarnaast wordt ingezet op een ondersteunings- en 

innovatietraject omtrent vernieuwende ‘niche’ productontwikkeling in de 

voedingsindustrie. 

 De grensoverschrijdende samenwerking richting Noord-Frankrijk blijft cruciaal voor de 

ontsluiting van de Westhoek. Daarnaast zal ook het overleg met de hogescholen 

opgestart worden, om hun rol te definiëren in een toekomstige kennisontsluiting van 

de Westhoek. Meest concrete actiepunt vormt de toekomstige mobiliteit in de 

Westhoek. Een pilootproject van onbemande duwvaart focust op goederenstromen. 

Tenslotte wordt onderzocht of een proefproject omtrent onbemand waterstof gedreven 

busvervoer kan worden geambieerd. 

 Naast de thematische uitdieping  van de bestaande campagne ‘De Nieuwe Wereld’, zet 

de Provincie ook in op de Westhoek als het kloppende hart van 100% West-Vlaams 

streek- en hoeveproducten. De regiomarketingcampagne wordt aangevuld met een 

bijkomende thematische gemeenschappelijke campagne voor de regio als globale 

beleving na de grote oorlog campagnes i.s.m. Westtoer. Daarbij worden toeristische 
aanbieders in de regio ondersteund in innovatie en professionalisering 

 
5. Investeren in onderwijs en opleiding 
 
Collega Carl Vereecke zet de huidige nichegerichte technische opleidingen verder op de campus 
Tuinbouw aan de Condédreef en de campus Techniek en Design aan de Karel de Goedelaan. In 2018 zal 

de hoeve op ’t Ei in Kortrijk, die werd aangekocht, worden ingericht. Op de hoeve kunnen dieren gestald 
worden in het kader van de opleiding dierenzorg. 
 



 

 

Binnen het provinciaal flankerend onderwijs zet de Provincie in op STE(A)M (Science, Technology, 
Engeneering, Mathematics) om een grotere instroom van leerlingen binnen kwalitatieve STE(A)M-
opleidingen te realiseren en zo tegemoet te komen aan het tekort aan arbeidskrachten binnen de 
technische profielen. De Provincie doet dit onder andere via het provinciaal reglement voor flankerend 
onderwijs. Ook projecten die werken aan de bevordering van de gekwalificeerde uitstroom en de link 
onderwijs-arbeidsmarkt binnen andere thema’s kunnen binnen dit reglement aan bod komen. 
 
In samenwerking met het RTC West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen en de sectoren Tofam 

(metaal), Cobot (textiel en flexibele materialen), Covalent (chemie - kunststoffen & life sciences) en 
VOLTA (elektriciteit) zal de Provincie West-Vlaanderen het project ‘Technoboost’ uitwerken. Met 
Technoboost willen ze gezamenlijke acties opzetten om het tekort aan leerlingen in het technisch 
onderwijs en aan technisch geschoold personeel in bedrijven aan te pakken, meer specfifiek binnen het 
studiegebied elektriciteit-mechanica. 
 
In 2018 wordt er naast de verdere uitbouw van de werking van het Platform Volwassenenonderwijs ook 
verder gewerkt aan de ontwikkeling van een breder Forum Volwasseneneducatie. In dit verband zal de 
Provincie onder andere een jaaropening en een colloquium organiseren. 
 
Tenslotte wordt het project ‘Open Leren achter tralies’ (OLAT) in 2018 verdergezet. Via dit project krijgen 
gevangenen een opleiding zodat hun kansen op tewerkstelling en re-integratie groeien eenmaal ze terug 

in de maatschappij komen. 
  
6. Investeren in groene leefomgeving 
 
Binnen mijn eigen bevoegdheden wordt in 2018 verder gefocust op het investeren in een groene en 
gezonde leefomgeving. 
 

 De subsidiemaatregel ‘Natuur op School’ (tot 5.000 euro per school) is gebaseerd op 

de overtuiging dat “outdoor education”, te beginnen met interne schoolomgeving, een 

basisvoorwaarde is om het draagvlak voor natuur bij de toekomstige generaties te 

versterken. Daarnaast biedt meer groen op school kansen op natuurontwikkeling, 

educatieve valorisatie, verhoging van het welzijn, enz. Omdat de vraag naar deze 

inhoudelijke en financiële ondersteuning groeit, werd het budget hiervoor in 2018 

verhoogd. 

 Met het oog op de inrichting van een nieuw bezoekerscentrum in Midden-West-

Vlaanderen, wordt in 2018 een visie en een programma van bouwopdracht uitgewerkt. 

De opdracht moet in een wedstrijdformule door ontwerpbureaus verder creatief 
uitgewerkt worden. De realisatie van het nieuwe centrum wordt verwacht in 2019. 

 

 Ook aan het Provinciedomein IJzerboomgaard (Diksmuide) wordt verder gewerkt. In 

2018 streeft de Provincie naar de afwerking van het nieuw provinciedomein, een 

nieuwe recreatief domein van ongeveer 20 hectare. Het nieuwe domein zal 2 grote 

elementen omvatten: het provinciedomein met recreatie- en speelzone en de 

gerenoveerde hoeve. Het einde van de renovatiewerken is voorzien voor eind 2018. 

De uitbouw van een fietscafé voor de bezoekers en de voorbijgangers moet resulteren 

in een ontmoetingsplaats waar recreanten een aangename rustplek vinden middenin 

het knooppunt van de verschillende fietsroutes in de regio. Gekoppeld aan het 

fietscafé realiseren we een polyvalente ruimte. Deze ruimte kan gebruikt kunnen 
worden door organisaties, scholen en verenigingen. 

 
Beste raadsleden, u hoorde het daarnet en u zal het ook zien in het voorliggende budget. Als 
Provinciebestuur kiezen we voor de vaart vooruit, de handen uit de mouwen. We sluiten de rangen en 
nemen onze verantwoordelijkheid op voor wat betreft het beleid dat we in de toekomst zelf vorm mogen 
geven. Beleid gebonden aan de grond, met de voetjes op de grond. 
 

Cohesie en samenhang zijn daarbij een leitmotiv. Een beleid dat we uitrollen voor onze burgers, ten 
dienste van de lokale besturen. En dit als een Provincie die zich als een partner tussen de andere 
belanghebbenden zet. Een Provincie als kennis- en expertiseparter. 
 
Dames en heren, hiervan ben ik een “believer”, hiervan ben ik rotsvast overtuigd.  
 
Maar mijn overtuiging staat in schril contrast met wat ik lees in het NV-A krantje uit Brugge, oktober 
2017, pagina 2 onderaan.  Daarin stelt een provincieraadslid vast dat de provincieraad een overbodige 
instelling is en dat de provincie beter afgeschaft kan worden.  



 

 

 
Beste fractieleiders, ik kom daarmee terug op mijn vraag van bij het begin van deze beleidsverklaring. Ik 
kijk nu al reikhalzend uit naar de antwoorden die de respectievelijke fracties hier op formuleren.  
 
Ik roep tenslotte iedereen hier op om het provinciaal beleid uit te dragen en zichtbaar te maken. Haal 
onze provincie die hard werkt uit de obscure schemerzone van het bestuurlijke landschap.  
 
Geef ruchtbaarheid aan ons vele werk, en samen kunnen we met de Provincie de verbindende schakel 

betekenen in een coherent beleid voor onze burgers. 
 
Meer samenbrengen, samenwerken, verbinden. Meer zuurstof en cohesie. Daarom is er een Provincie 
West-Vlaanderen nodig. 
 
Ik dank u.” 
 
De voorzitter dankt de eerste gedeputeerde voor zijn toespraak en geeft het woord aan de heer Carl 
Vereecke, gedeputeerde,voor zijn toelichting bij de financiële krijtlijnen.  
 
De heer Vereecke sluit zich aan bij de dankwoorden van zijn collega Guido Decorte aan de provinciale 
diensten voor het opmaken van het ontwerpbudget 2018. Hij licht aan de hand van een presentative de 

cijfers toe. De gedeputeerde geeft toelichting bij het kader van het meerjarenplan. Er zijn nieuwe 
beleidsdomeinen toegevoegd naar aanleiding van het project “Afslanking provincies”. Zo werd er een 
beleidsdomein Veiligheid gecreëerd voor ondermeer de MUG-Helicopter en het opleidingscentrum te 
Zedelgem. He beleidsdomein Specifieke Voorzieningen is toegevoegd omdat Transfo, de Gavers en het 
Provinciaal Olympisch Zwembad bij de provincie blijven. Het beleidsdomein Erfgoed omvat Oorlog & 
Vrede en het programma GoneWest. Ook Wonen, Erediensten en Beleidsondersteunende Data zijn 
toegevoegd ingevolgde de nieuwe bevoegdheidsverdeling van de deputatie per 1 januari 2018. Het 
nieuwe meerjarenplan geeft ingevolge de decretale verplichting ook al een beeld van de financiële 
contouren in 2020. De financiële nota moet immers de financiële consequenties beschrijven voor 
minstens drie boekjaren na het lopende jaar, dus 2018, 2019 en 2020. Er mag in die periode geen nieuw 
beleid worden ingebracht. De budgetten moeten dienen om de reguliere en courante uitgaven te dekken. 
 

Vervolgens licht de gedeputeerde de kerncijfers uit het ontwerpbudget 2018 toe. De exploitatie-uitgaven 
bedragen 149.232.280 euro. In het budget 2017, na de vierde budgetwijziging, bedragen de exploitatie-
uitgaven 157.276.607 euro. Er is dus 8 miljoen euro minder opgenomen in het ontwerpbudget 2018. Dat 
heeft te maken met de daling in de cluster bezoldigingen van ongeveer 3 miljoen euro ingevolge de 
overdracht van personeel binnen het kader van het project “afslanking provincies”. Dan rest er nog een 
veschil van 5 miljoen euro die gecompenseerd wordt voor 1 miljoen uit de bestemde gelden die dienen 
voor de pensioenfondsen en er is ook een responsabiliseringsbijdrage inzake de pensioenen (627.868 
euro) in 2018. De cluster goederen en diensten is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Dat 
komt deels omdat het klimaatbeleid in de ontvangsten zaken heeft mogen opnemen in verband met de 
groepsaankoop. Dat wordt ingezet voor klimaatbeleid. Er zijn ook nieuwe uitgaven in 2018 waaronder de 
uitgaven voor de organisatie van de provincial verkiezingen, uitgaven voor GoneWest die uit de 

bestemde gelden worden ingeschreven alsook middelen voor de Europese cofinanciering die ook uit de 
bstemde gelden worden ingeschreven in het budget. Dat verklaar waarom, ondanks de overdracht van 
bevoegdheden, de cluster goederen en diensten gelijk blijven in 2018. Tenslotte zijn er bij de exploitatie-
uitgaven ook zaken opgenomen rond wonen die voorheen bij de investeringen stonden. 
 
In vergelijking met de andere Vlaamse provincies scoort het provinciebestuur West-Vlaanderen in 2017 
voor de personeelsuitgaven lager dan het gemiddelde van de Vlaamse provincies. Globaal gezien geldt 
voor het totaal van alle uitgaven dat dit vergelijkbaar is. Voor wat betreft personeel nuanceert de 
gedeputeerde dat de reden hiervoor te vinden is in het aantal autonome provinciebedrijven binnen West-
Vlaanderen waardoor personele inzet vertaald wordt in een dotatie die anders geclassificeerd wordt. In 
vergelijking met de start van de legislatuur (2012) werken er 287 personeelsleden minder over alle 
provincies heen. 

 
De gedeputeerde vertaalt het aantal hoofden dat per 1 januari 2018 niet langer werkzaam zal zijn voor 
het provinciebestuur in voltijdse equivalenten. Voor 2014 waren dat er 788. In 2017 is dat nog 709. Dat 
is een daling met 80 VTE’s. In 2018 zal dat dalen tot 613. Dat betekent dat met het vertrek van mensen 
naar Vlaanderen in vier jaar tijd het aantal personeelsleden dealt van 788 naar 613. De daling voor de 
niveau A gaat van 233 (in 2014) naar 190 (in 2018) , niveau B van 120 naar 82, niveau C van 232 naar 
163, niveau D is ongeveer gelijk gebleven met een daling van 3 eenheden en niveau E heeft een daling 
van 20 eenheden. De gedeputeerde leidt daaruit af dat het niveau C meer en meer in de verdrukking 
komt, een vaststelling die hij ook bij de gemeentebesturen merkt. Werken bij overhead wordt steeds 
complexer. Er is dus andere expertise nodig waardoor meer niveau A en B aangetrokken worden. Mensen 
moeten ook meer en meer opgeleid worden. De bestaande niveau C zullen, ondanks hun ervaring, 

begeleid worden binnen HRM. De gedeputeerde licht dit ook toe aan de hand van de financiële gegevens. 



 

 

In de jaarrekening 2014 is 66 miljoen euro aan uitgavenzijde, begroot op 67, 6 miljoen. In 2018 dalen 
de uitgaven met 10 miljoen euro. 
 
Met betrekking tot de exploitative-ontvangsten licht de gedeputeerde toe dat deze in totaal voor 
154.325.121 euro zijn gebudgetteerd voor 2018. Daar valt vooral de daling van de ontvangsten van de 
provincial opcentiemen op. De uitgaven van het personeel dat overgaat naar Vlaanderen worden 
overgegeven, Vlaanderen verevent dat bedrag via de opcentiemen. Procentueel gaat het om een daling 
met 16,7 procent. In absolute cijfers dalen deze inkomsten van bijna 105 miljoen euro tot 88 miljoen 

euro. De gedeputeerde herinnert aan het bedrag van 16,8 miljoen euro dat in 2018 niet langer 
gebudgetteerd wordt omwille van de overdracht van cultuur, sport, jeugd, welzijn en gelijke kansen. Dit 
zijn de kosten die Vlaanderen overneemt. Dit bedrag komt overeen met de besparing op de 
opcentiemen. Dit is niet voor elke provincie het geval. Sommige provincies, waaronder de provincie 
Oost-Vlaanderen, moeten hiervoor gecompenseerd worden. 
 
De investeringsuitgaven bedragen 37,8 miljoen euro. Ze omvatten ondermeer overstromingsgebieden 
(1,7 miljoen euro), de Sint-Salvatorskathedraal (1,5 miljoen euro), Streekhuis ZWVL (1,5 miljoen euro), 
Acasus (1,4 miljoen euro), logsitieke infrastructuur (1,3 miljoen euro), Ijzerboomgaard (1,3 miljoen 
euro), nieuwe kantoorgebouwen Inagro (1,2 miljoen euro), ondersteunen van diverse investeringen voor 
startersfaciliteiten (1 miljoen euro),de batterij Aachen in Raversyde (900.000 euro) en de 
fietsvoorziening Ruiselede (762.500 euro). 

 
Daarnaast is er ook nog een bedrag van 14.731.764 euro investeringssubsidies. Die gaan naar Inagro 
voor de bouw van de serre op het dak van de Reo-veilig voor 4,7 miljoen euro over een periode van drie 
jaar (2017-2019). Er is ook de versnelde betaling van de bouwtoelagen aan de rusthuizen voor 2,4 
miljoen euro. Het opstarten van de provinciale woonregie zou 950.000 euro kunnen kosten. Over drie 
moet dat 2,85 miljoen euro zijn. UNIE-K krijgt 3 miljoen euro over drie jaar (2017-2019) waarvan 1 
miljoen in 2018. Tenslotte is er nog het reglement toeristische impulsen ten belope van 6,3 moljoen euro 
over drie jaar of 2,1 miljoen euro in 2018. 
 
In vergelijking met andere provincies heeft het provinciebestuur ongeveer 8 miljoen euro 
investeringsuitgaven meer heeft begroot dan andere provincies. De vergelijkende cijfers voor 2018 zijn 
trouwens nog in opmaak. Dat betekent een investeringsgraad van ongeveer 150%. Een 

investeringsgraad van 100% betekent dat de afschrijvingen en waardeverminderingen door een even 
groot aandeel nieuwe investeringen worden gecompenseerd. De vergelijking met de provincies gaat 
gelijk op. 
 
De gedeputeerde maakt ook melding van het feit dat de schuldenlast in 2017 daalt met 15 miljoen euro. 
Dat is ongeveer 13 miljoen euro in de andere provincies. Die 15 miljoen euro representeert ongeveer 
10,6% van de uitgaven van het provinciebestuur West-Vlaanderen. 
 
Vervolgens bespreekt de gedeputeerde het resultaat op kasbasis. Het saldo van het exploitatiebudget 
bedraagt 5.092.841 euro in 2018. Het saldo van het investeringsbudget is niet batig en bedraagt -
43.150.683. Rekenind houdend met het saldo op de andere kredieten bedraagt het budgettair resultaat 

voor 2018 -33.157.400 euro. Wanneer dit bedrag geconfronteerd wordt met het gecumuleerd budgettair 
resultaat dan betekent dit dat er een vrije ruime is (resultaat op kasbasis) van ongeveer 40 miljoen euro. 
 
Op korte termijn is voor elk jaar van de financiële periode een positief resultaat op kasbasis (8.039.903 
euro in 2020). Ook de autofinancieringsmarge is in 2020 groter dan nul en bedraagt 88.005 euro. Een 
positieve autofinancieringsmarge betekent dat wanneer het bestuur al haar schulden (leningen) 
terugbetaald ze nog middelen overhoudt. Wellicht zal de autofinancieringsmarge in 2020 hoger uitvallen 
want niet alle leningen zullen opgenomen moeten worden. In een budget wordt een prognose van het te 
lenen bedrag gemaakt. Wanneer echter doorheen het jaar blijft dat een aantal dingen zelf gefinancieerd 
kunnen worden dan word teen kleiner packet leningen opgenomen. Daardoor wordt het langetermijn 
resultaat hoger. In vergelijking met de andere provincies scoort de provincie goed met 11,4%. Dat is het 
aandeel van de inkomsten die omgezet kunnen worden in een overschot voor de provincie. 

 
Met betrekking tot de dekkingsgraad, de ratio die aangeeft in welke mate het bestuur jaarlijkse uitgaven 
kan financieren met de buffer, stelt de gedeputeerde dat 87 procent van de uitgaven zou kunnen worden 
betaald in één jaar. Er zou slechts een tekort van 13% zijn. De dekkingsgraad voor de uitgaven is dus 
ook erg goed. 
 
De bestemde gelden van het provinciebestuur krijgen ook hun bestemming. Het is trouwens naar alle 
waarschijnlijkheid de laatste legislatuur waarbinnen over dit instrument kan worden gesproken. Met 
betrekking tot de bestemde gelden voor planbatenheffing heeft gdeputeerde De Block een voorstel om 
een deel van de middelen aan te wenden in 2018. Dat moet voor onroerende projecten gebruikt worden. 
Er is ook nog het bestemd geld voor investeringsfonds voor 2.150.000 euro in het kader van de 

erfgoeddepots.  



 

 

 
Voor de schuld kan worden gesteld dat er een status quo is met vorig jaar. Ongeveer 70 procent van de 
uitstaande schulden staat in leningen. Dit is wanneer alle leningen ook effectief opgenomen zullen 
worden, zoals de gedeputeerde eerder toelichtte. 
 
Tenslotte snijdt de gedeputeerde ook de fiscaliteit aan. Daar geldt ook het principe van de status quo ten 
opzichte van vorig jaar met uitzondering van de normale indexering. Er zijn drie indexaties voor de 
algemene provinciebelasting. Voor de alleenstaanden blijft het tarief op 22 euro. Voor de alleenstaanden 

omnio komt er één euro bij ten opzichte van 2017, waardoor het nieuwe bedrag 18 euro bedraagt. Voor 
een gezin wordt dat 40 euro (verhoging met één euro omwille van indexering ten opzichte van 2017) en 
voor een gezinshoofd omnio bedraagt het tarief 32 euro in 2018. Bij de provinciebelasting op bedrijven is 
er één indexaanpassing voor het basistarief dat met twee euro stijgt tot 105 euro in 2018. De overige 
tarieven blijven op hetzelfde niveau als in 2017. Tenslotte stijgt ook het tarief voor de provinciebelasting 
op tweede verblijven ingevolge indexatie tot 121 euro. Dat is een stijging met 3 euro ten opzichte van 
2017. 
 
Het provinciebestuur heeft 355 opcentiemen, wat hoger is dan de andere provincies maar de opbrengst 
van één opcentiem is dan weer lager dan voor de andere provincies. De waarde per inwoner echter is 
ongeveer vergelijkbaar met die van de andere provincies. 
 

Concluderend stelt de gedeputeerde dat er een ruim overschot is op exploitative en de 
autofinancieringsmarge. Het bestuur hoeft zich dus geen zorgen te maken. De onroerende voorheffing 
ligt in lijn met de andere provincies en de schuld blijft stabiel ten opzichte van de laatste jaren. Het 
investeringsprogramma kan aangehouden worden om de waarde van het provincial patrimonium in stand 
te houden. Er zit dus duidelijk cohesie en samenhang in het budget 2018 en het meerjarenplan. 
 
De voorzitter dankt de gedeputeerden voor hun toelichting en schorst de zitting. 
 
De voorzitter heropent de zitting van de provincieraad van 16 november 2017 op 28 november 2017 om 
14.00u. De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen: 

- Op 12 november 2017 overleed de heer Remi DE CLERCK, ere-provinciegriffier van 

West-Vlaanderen van 1 oktober 1967 tot 19 februari 1990. Gouverneur ad interim van 

8 januari 1979 tot 11 juni 1979. 

 

- Op maandag 20 november trad een nieuw personeelslid in dienst binnen de griffie: Ann 

De Craecker is mede verantwoordelijk voor de werking van de provincieraad. 

 

- Tijdens de zitting van donderdag 23 november is aan de deputatie kennisgegeven van 

de verhindering van de heer De fauw en het voorstel van de fractievoorzitter van CD&V 

tot aanduiding van Bernard de Cuyper als vertegenwoordiger van de provincie West-

Vlaanderen.  

 

Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat een mandaat wordt 

bepaald per algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. 

Ethias is geen intergemeentelijk samenwerkingsverband, aldus dient de provincieraad 

dit mandaat niet vast te stellen.  

 

Het is bovendien zo dat de statutenwijziging die op de agenda van de buitengewone 

algemene vergadering van Ethias staat geen betrekking heeft op de positie van de 

provincie. 

 

Er wordt derhalve aan de provincieraad voorgesteld om dit agendapunt van de agenda 

te halen. 

 

- Het advies van het Rekenhof m.b.t. het ontwerpbudget 2018 ligt op de banken. Dit 

advies is tevens gepubliceerd op COBRA@home. 

 
De secretaris brengt de samenvattende verslagen naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf- en 
in de eerste commissie over dit agendapunt. 
 



 

 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, geeft toelichting bij zijn bevoegdheden (bestuurlijke organisatie, 
algemene en ondersteunende dienstverlening, gebiedsgerichte werking en milieu, landschap en natuur). 
 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Dhr. Aernoudt, N-VA raadslid, wenst een algemene beschouwing over de budgetten communicatie en de 
interne staatshervorming te geven. Hij wil positief beginnen, de diensten feliciteren met de voorbereiding 

van deze provincieraad en de AZF commissie. Hij bedankt de griffie om de commissie verslagen al 
vrijdag te bezorgen. Dit kwam goed uit in het weekend.  
Een eerste tussenkomt zal niet verrassend zijn dat men voorbehoud maakt in verband met de kosten die 
gemaakt worden op het bestuursniveau rond communicatie. Ze willen het signaal geven dat ze niet 
gelukkig zijn. De tussenkomst kwam er een beetje na de voorstelling van het kip en het ei,  de input en 
output. Het is zo dat de output van deze organisatie verminderd is, er zijn beleidsdomeinen weg, sport, 
cultuur, welzijn horen niet meer tot de output van provinciebesturen.. De input op communicatie is wat 
hen betreft te zwaar geworden. Het is een verlaging van de efficiëntie van dit bestuur. De middelen van 
communicatie, promomateriaal, televisie enz. zijn niet afgenomen en dat betreuren ze. Bijkomende 
middelen rond de regiomarketing campagne in het verkiezingsjaar. De gedeputeerde alludeerde 
rechtstreeks een verbinding tussen verkiezingsjaar en de campagne.  Het zal dus gaan over de nieuwe 
taakstelling van de provincie. In het kader van de discussie of  het al of niet tegen zijn van de provincies 

hebben ze enig voorbehoud, ze zullen de inhoud goed opvolgen. Ze stellen vast dat de input niet 
verminderd is a rato van de vermindering output. Dit is een verlaging van de efficiëntie van dit 
bestuursniveau. 
 
Dhr Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, repliek op dhr. Aernoudt: wat dit regiomarketingplan 
betreft, heeft hij uiteraard enig begrip voor die tussenkomst van de collega Aernoudt die namens de N-
VA spreekt.  De gedeputeerde heeft zelf al een tipje van de sluier gelicht, het zal gaan over het nieuwe 
profiel van de provincies. Hij heeft een persbericht mee over de VVP. Wie leidt de VVP, een man met een 
baard, een grijze slanke man, iemand van de N-VA. Hij kent hem niet persoonlijk. De titel luidt met de 
provincies als streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen. In dit persbericht wordt ingezet op de 
meerwaarde van de provincies wat betreft de grondgebonden bevoegdheden. Bij de N-VA zal men intern 
aan afstemming moeten doen. Aan de ene kant zijn er persberichten waar er voluit voor het profiel van 

de nieuwe provincies gaat. Daar hoort uiteraard communicatie samen, wat gedeputeerde Decorte en zijn 
ploeg zal doen met zijn regiomarketing plan. Van twee zaken één.  
 
Mevr. Schotte, Groen raadslid, is geweest naar het colloquium van het VVP geweest. Daar heeft men het 
communicatieplan voorgesteld met filmpjes over de grondgebonden bevoegdheden enz. Ze vraagt zich 
nu af hoe dit samen spoort met de communicatie van de VVP .Zal dit naast elkaar zijn ,is dit hetzelfde, 
ze vindt het een beetje raar dat men hier nog een eigen communicatie zal doen. Ze denkt dat men ook 
de burger niet moet overvallen met communicatie over de provincie. 
 
Gedeputeerde Decorte: Inderdaad de financiëring is niet afgenomen. Hij heeft dit ook vooraf gezegd.  Hij 
kan er niets aandoen dat dit net in het verkiezingsjaar valt. Het heeft drie jaar geduurd in Vlaanderen 

tegen dat de persoonsgebonden materies bijna in orde zijn. Hij vindt het heel belangrijk dat ze dit zullen 
doen want omgekeerd hoort hij dikwijls in de zaal zeggen dat we te weinig kenbaar zijn, te weinig 
herkenbaar. Vandaar dat we in deze legislatuur beslist hebben om een tandje bij steken rond 
communicatie. Hij zegt dit al zes jaar aan een stuk. Ze gaan dit nu ook doen in die finale fase. Het is 
belangrijk dat de bevolking weet wat we doen. Het is precies in dit kader dat men de regiocampagne zal 
realiseren.  
Hij antwoordt ook op de vraag van mevr. Schotte: De VVP heeft een nationale campagne gedaan, in de 
totaliteit over de vijf provincies, over gans Vlaanderen. We hebben duidelijke afspraak met de VVP dat e 
starten vanuit de eigen provincie. Iedere provincie heeft een specifiek verhaal, specifieke thema’s, 
specifieke beleidsdomeinen, specifieke projecten. Vandaar dat ze beslist hebben om de regio campagne 
verder te zetten specifiek op het West-Vlaamse niveau om nog eens duidelijk te maken aan de bevolking 
wat we doen voor de bevolking. 

 
Dhr. Aernoudt, N-VA raadslid, wijst op het feit dat de VVP communiceert over de nieuwe taakstelling van 
de provincie dat de rol is van de VVP.  De vraag is waarom nog een schepje bovenop vanuit West-
Vlaanderen. In de commissie stelt hij ook vast , de inspanning voor de communicatie is heel groot 
tegenover andere provincies.  Het is altijd moeilijk om cijfers van verschillende bestuursniveaus naast 
elkaar te leggen. West-Vlaanderen spendeert 3,9 euro per inwoner aan communicatie en Antwerpen 1,7 
euro per inwoner. Dat is minder dan de helft.  Als men cijfers noemt en vergelijking maakt met andere 
provincies wil hij dit verder uitzoeken.  
 
Dhr. Dumarey, Open Vld raadslid, heeft een vraag ingediend omtrent uitlenen tentoonstellingsmateriaal, 
promotie audio-visueel materiaal. De provinciale uitleendienst wordt geraamd op €157.000 en aan de 

inkomsten zijnde €114 .000 geraamd wordt, een negatief verschil  van € 43.000, waarbij vanaf 1 januari 



 

 

2018 de bevoegdheden cultuur,sport,welzijn en jeugd overgaan naar Vlaanderen. Zou het mogelijk zijn 
om een break even te bereiken?  Wat zijn de opties daaromtrent? 
 
Gedeputeerde Decorte: Uw vraag is heel specifiek, dit luik wordt niet overgenomen door Vlaanderen. We 
doen gewoon voort met de middelen die vroeger zijn voorop gesteld. Er is misschien verwarring. Dat er 
sommigen zeggen, het is niet meer voor ons. Hij begrijpt zijn vraag niet goed. 
 
Dhr Dumarey, Open Vld raadslid: het komt er op neer als het niet mogelijk is om naar een break even te 

streven: we zitten daar met een verschil van een goeie 43.000 €, er zijn initiatieven voorzien om geen 
extra bijpassingen moeten doen. 
 
Gedeputeerde Decorte: we kunnen geen break even organiseren, dat kan niet, onze eigen diensten 
betalen niet, dat is iets dat een service is aan en dat kost geld. De gemeenten betalen 100 euro per jaar, 
dit is een service naar de gemeenten toe. De volle prijs zouden er niet veel gemeenten of particulieren 
hier nog beroep zouden doen. Het is een service die wij betalen ten dienste van. Indien volle prijs, zou 
deze uitleendienst geen zin meer hebben. Het siert heel wat verenigingen, kleine toneelverenigingen, 
jeugdverenigingen die de financiële middelen niet hebben, dat men een klein duwtje in de rug geven. Ze 
brengen veel mensen samen. Ze zorgen ervoor dat het verenigingsleven die blijft draaien en hen nog 
bijkomende mogelijkheden heeft.  Dit is nog een initiatief van mijn voorganger die achter mij zit, die dit 
op volle toeren heeft doen draaien. Ze hebben als openbaar bestuur een opdracht om aan dergelijke 

verenigingen zo’n service te geven.  
 
Dhr Dumarey, Open Vld raadslid, : dit is het antwoord waarop hij had gehoopt dat de provincie dit blijft 
ondersteunen.  Hij is tevreden met het positieve antwoord samen met heel wat verenigingen en 
gemeenten in West-Vlaanderen.  
 
Dhr. Soens, CD&V raadslid, een vraag in verband met communicatie, toerisme toe.  De vraag zit wat op 
de wip.  
In 2017 staat onder meer gekend als het eerste jaar zonder de ronde van Vlaanderen die niet meer door 
West-Vlaanderen rijdt behalve die ene km door Avelgem. Wie of wat er gebeurd is, dat de start niet 
meer in Brugge doorgaat, doet voor hem minder ter zake. Het feit is wel dat zolang de grootste koers 
van het land start in Antwerpen, het onmogelijk is om tientallen kms wielerplezier te hebben op West-

Vlaams rond gebied. Ze hebben nog kansen voor het volgend wielervoorjaar. Kansen omdat we niet 
minder dan drie work tours hebben en  nog twee klassiekers waarvan de provincie voor zich neemt qua 
locatie. De klassieker en starter in onze provincie Kuurne Brussel Kuurne start hiermee. Dan de 
wielerweek met de tiendaagse start eveneens in de provincie. Ook met de start van De panne , ook al is 
dit maar twee dagen, de E3 prijs in Harelbeke, start en aankomst in Harelbeke , Gent-Wevelgem, start 
en aankomst in Wevelgem, dan de koers die een upgrade kent nl. dwars door Vlaanderen met start te 
Roeselare en aankomst  te Waregem. Deze wielerweek is het perfecte instrument om onze provincie in 
de kijker te plaatsen en sterk in te zetten op visibiliteit. Weet dat deze koersen rechtstreeks op TV meer 
dan 600.000 toeschouwers zonder nog te spreken van de meer dan honderdduizenden toeschouwers 
langs de weg. Als ze zien hoe er onderhandeld wordt om vertrekplaatsen of aankomstplaatsen te 
verleggen om andere redenen dan sportieve. Dan denkt hij dat we moeten opletten dat dit niet 

verplaatst wordt naar andere locaties buiten de provincie. Ook al weten we dat dit sportactiviteiten zijn, 
toch denken ze dat dit juist de instrumenten zijn die ze moeten grijpen om de communicatie te 
verhogen. Daarom tweeledige vraag: hoe kunnen ze de zichtbaarheid en visibiliteit van de provincie 
verhogen op deze belangrijke evenementen om vanuit communicatie hierop meer in te zetten. Een 
tweede vraag: welke initiatieven kunnen ze nemen naar de verhoogde beleving op wielerliefhebbers en 
wielertoeristen vanuit het standpunt toerisme aangezien ook toerisme Vlaanderen inzet op 
wielertoerisme en hun beleving. Kan Westtoer en gedeputeerde hier ook een stuk meer op inzetten? 
Misschien ook aankloppen bij toerisme Vlaanderen om de middelen die hiervoor vrijgemaakt worden naar 
deze provincie te halen.  
 
Gedeputeerde Guido Decorte: ze moeten duidelijk rekening houden met de realiteit van 2018, die inhoud 
dat de sport subsidiereglementen afgeschaft wordt en dat het sportbeleid overgegeven is naar 

Vlaanderen. U weet dat de sportsector hierover geïnformeerd werd waarbij werd aangegeven dat de 
organisatoren zich moet wenden naar sport Vlaanderen. Hij begrijpt zijn grote bekommernis. In 2018 
starten we met een nieuw communicatieplan, een nieuwe communicatievisie. We zullen dit op 
verschillende manieren doen. Ze kunnen nog een aantal dingen doen vanuit communicatie. Het is 
niemand dat ons kan verbieden, dat we de visibiliteit van het provinciaal beleid zullen realiseren via 
verschillende sectoren. Heel binnenkort gaat men  met de deputatie zich hierover beraden. Daarom gaan 
ze zorgen dat we een kader realiseren zodat we duidelijke afspraken kunnen maken zodat we in dit 
verhaal een rechte lijn kunnen brengen. Hij begrijpt de reactie van hem die wielerweek, in een week; de 
provincie West-Vlaanderen komt daar zeer sterk aanbod. Moeten ze daarop inspelen vanuit de visibiliteit 
vanuit de provincie? Hij kan daarop niet antwoorden. Hij kan wel antwoorden dat we gaan bekijken hoe 
we de communicatiemiddelen gaan besteden. In elk geval is uw idee zeker en vast de moeite waard om 

dit grondig te onderzoeken. 



 

 

 
Dhr. Aernoudt, N-VA raadslid, stelt dhr. Soens, CD&V raadslid gerust. Het is traditie dat de startplaats 
verandert om de zoveel jaar. Het is al in heel wat steden gestart. Het is nu van West-Vlaanderen 
weggegaan maar dat zal zeker nog terugkeren. Het risico is zeer klein dat Kuurne Brussel Kuurne, E3 
prijs Harelbeke, Driedaagse De Panne plots in Limburg zal georganiseerd worden. Dat risico is zeer klein. 
Dhr . Soens, CD&V raadslid, vindt dat je nog niet veel rond de tafel samen hebt gezeten met Wouter 
Vandenhoute. De startplaats speelt soms geen rol meer. Als je dat niet beseft, ken je niet veel van de 
wielerwereld. Hij is zeker dat iedereen zich zal weren. Brugge zal zich ook weren maar op een zekere 

moment gaat het over andere zaken. Antwerpen zal dit niet lossen.  
 
Dhr. Pillaert, N-VA raadslid, wil vooreerst zeggen dat hij een echte wielerliefhebber is. Jammer genoeg 
iets meer kijken dan zelf te doen. Dit is geen discussie voor de provincieraad.  Daar verschillen we van 
mening. Communicatie gaat over veel centen. U vindt dit goed besteed, daarover verschillen we van 
mening. Als sport geen bevoegdheid is van de provincie, heeft het geen zin om als visibiliteit aanwezig te 
zijn. Hij stelt zich heel wat vraagtekens vanuit marketing oogpunt wanneer de visibiliteit gaat omgezet 
worden in de beleidsdoelstellingen. Het gaat gewoon op een andere mening dat we erop na houden wat 
niet wil zeggen dat hij de wedstrijden niet meer zal bekijken.  
 
Dhr . Aernoudt, N-VA raadslid, benadrukt dat hij vragen hebben bij deze beweging maar geen conclusies 
hebben. In het budget 2018 staat een bedrag van 63.600 € voor verkoop van auto’s ingeschreven.  Na 

kennismaking van de commissie in budget 2017 stond toen € 95.000 voor de aankoop van vier wagens 
voor deputatie.  Waarom koopt men oude diesels aan in tijden van vergroening, hybride, elektrische 
wagens. Provincie heeft een voorbeeldfunctie en dergelijke meer.  Het antwoord is economisch. De 
aankoop is goedkoper dan verder leasen. Hij heeft daar moeite mee omdat hij gekend is met formule 
leasing.  Hij heeft het gevoel dat hij naïef is geweest, want als hij de beweging van toen en nu 
samenvoegt tot één. Dan denkt hij dat de deputatie vorig jaar heeft voorbereid om dit jaar met zichzelf 
te kunnen onderhandelen over de overname van die wagens in plaats van te onderhandelen met 
leasingmaatschappij. Hij heeft daar vragen bij, geen conclusies maar hij wil die vragen vandaag ook niet 
uit de weggaan.  
 
Dhr. Dumarey, Open Vld raadslid, onze provincie heeft een ruim wagenpark, bestelwagens, auto’s, 
bromfietsen, fietsen. Dit wagenpark is zowel voor de diensten alsook voor de carpooldienst. Wat zijn de 

criteria van de aankoop van  nieuwe vervoersmiddelen? Hoeveel van die wagens zijn duurzaam met 
andere woorden wat zijn de hybride en elektrische wagens? 
 
Dhr. Ravyts, Vlaams belang fractievoorzitter, alludeerde in de commissie, op zich is het een detail maar 
het is een merkwaardig detail. Daarom heeft hij zich ook voorgenomen om daar ook het agentschap 
binnenlands bestuur te bevragen. Hij is intellectueel geprikkeld door het gegeven dat wij op ons budget 
ook een dienstwagen voor de gouverneur betalen. Als hij op het internet kijkt en gaat naar het 
agentschap facilitair beheer van mevr. Homans, administratie binnenlands bestuur leest hij een 
omzendbrief over de aankoop en beheer van dienstwagens binnen de Vlaamse administratie maar in de 
hoofding staat expliciet gericht ook aan de provinciegouverneurs. Als men een omzendbrief verspreidt 
vanuit het agentschap facilitair beheer verspreid met ook expliciet aan de gouverneurs, dan denkt hij als 

burger dat hij ervan uit mag gaan dat de gouverneur als hoge ambtenaar zijn dienstwagen ook betaald 
wordt door degene door die entiteit die ook zijn salaris betaald. Antwoord van gedeputeerde was traditie 
en men moogt dat doen vanuit het agentschap binnenlandsbestuur. Dat zal wel zo zijn maar toch belet 
hem het niet om eens te kijken naar andere provincies en een vraag stellen aan de bevoegde minister.  
Gedeputeerde Decorte antwoordt, hij weet nog niet wie de uittredende gedeputeerde zullen zijn, dat is 
voor straks. Hij kan wel zeggen dat er in de vorige legislatuur er twee uittredende gedeputeerden waren 
die hun wagen aangekocht hebben aan de provincie. Hij voegt daar heel duidelijk aan toe om alle 
misverstanden daar de wereld uit te sturen, de prijs werd bepaald door een beëdigd schatter. Er wordt 
niet zomaar een auto verkocht aan een gedeputeerde aan een vriendenprijsje.  Dit gebeurt officieel door 
een schatter. Straks zal dit ook zo moeten gebeuren, hij zal daarover als verantwoordelijke 
gedeputeerde over waken.  
Welke criteria worden gehanteerd bij de aankoop van nieuwe vervoermiddelen? Daar wordt heel wat 

werk van gemaakt. De mensen van interne milieu zorg en mobiliteit hier aanwezig geven advies 
hieromtrent. We worden begeleid door deskundigen en volgen hun advies. Hij ziet dat er in de vragen 
staat of er een overzicht bestaat. Via de dienst accommodatie kan men dat zeker krijgen. De duurzame 
wagens die wij nu op dit moment hebben zijn twee elektrische wagens, tien cnc voertuigen,  enkel 
hybride wagens ook enkele elektrische voertuigen bestemd voor  de mensen van de groendienst .De man 
die rondrijdt in het Boeverbos, rijdt ook met zo’n wagentje  Het is een zeer efficient wagentje . We 
proberen op advies van onze technici, van onze deskundigen daar zeker op in te spelen.  
 
Dan de vraag van dhr. Ravyts, Vlaams belang-fractievoorzitter, hij heeft zeker het recht om die vraag te 
stellen op het Vlaamse niveau . De Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden heeft aan alle 
provincies gevraagd wat we vanuit het provinciaal beleid geven aan de gouverneur. We hebben alles 

opgesomd. We hebben geen enkele opmerking gekregen. Je kunt hiervoor discussiëren. Wij als deputatie 



 

 

vinden de persoon als gouverneur dit nog altijd belangrijk. Vanuit deputatie hebben ze constant contact 
met elkaar, ze versterken elkaar. Er zijn heel veel dossiers dat de gouverneur mee ondersteunt, mee 
onderzoekt naar een oplossing, ook heel wat activiteiten waar de gouverneur naar toegaat die belangrijk 
zijn voor het provinciaal beleid. We kunnen dit breed bekijken, of eng bekijken. We kunnen zeggen, neen 
gouverneur, uw auto ga je niet meer hebben, je moet je plan trekken. Wij als deputatie zeggen ja 
gouverneur, waarom niet, dit is geen overdreven luxe we gaan een tandje bijsteken, met dank aan u 
voor alles wat je doet voor het provinciaal bestuur. Daarom doen we dat.  
 

Dhr Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, is blij dat hij nog eens teruggekomen is want uw antwoord 
is voor hem echt bevredigend dan in de commissie.  Hij zal dit meenemen naar de minister in mijn 
vraagstelling. Inhoudelijk kan hij je volgen maar dat wil niet zeggen dat zijn intellectuele 
nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.  
 
Dhr. Aernoudt bedankt gedeputeerde voor het antwoord, we gaan het dossier van nabij bekijken.  hij 
heeft nog steeds vragen maar geen conclusies.  
 
Dhr Van Meirhaeghe, N-VA raadslid, In het verleden en ook nu nog zijn we altijd van mening geweest dat 
het tot standhouden van de eigen drukkerij niet altijd efficient is, in tegendeel.  Nu de drukkerij er is 
moet ze gebruikt worden, dat leidt tot overconsumptie. De interne staatshervorming heeft uiteraard een 
invloed op de werkzaamheden van de grafische dienst. Welzijn en cultuur maken een grote brok uit, in 

2014, een derde van het volume uit,  in 2017 is dit op 11% gekomen. Ook de omzet van externen niet 
echt gestegen. Als je de cijfers bekijkt, dat is niet echt een stijging. Dit reflecteert zich ook in de 
inkomsten.  Het volume daalt met ruim een derde, en de externe opdrachten zijn niet gestegen. Van 
2015 tot nu ziet men een daling van de omzet. Het gaat naar beneden. Verklaring Het wordt niet echt 
opgevuld door externen en grote brok die weggevallen is. Het is een beetje kunstmatig. Daarom zijn 
kritiek op het tot standhouden van de eigen drukkerij dat kan leiden tot de deur openzetten van 
overconsumptie wat niet echt efficient is.  
 
Dhr Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter is ook verbaasd toen in de commissie de impact van het 
afslankingsproces, dat dit naadloos werd opgevangen door het proberen te bereiken van externe 
opdrachten. Een drukkerij van een overheid die dan andere overheden zal overnemen. Dit vindt hij heel 
merkwaardig. Een drukkerij van een overheid, hij begrijpt dat de machines moeten draaien, maar dan 

als het ware commercialiseren, dat is misschien een verkeerd woord maar opdrachten aanvaardt van 
derden. Dit is een merkwaardige redenering. Hij weet niet dat dit bij steden en gemeenten ook zo is, 
waarschijnlijk niet wat ze hebben dit niet. Heel eigenaardig dat men daar pragmatisch mee omgaat.  
Gedeputeerde Guido Decorte: Hij volgt hen. Het verhaal van een aantal jaren terug dat in aansluiting in 
de vorige legislatuur een grondige analyse werd gemaakt van die drukkerij omdat er een nieuwe 
drukpers moest aangekocht worden. Op dat moment werd gekozen om eigen drukkerij verder te zetten.  
Er is zelfs gespecialiseerd personeel aangetrokken om ervoor te zorgen om onze eigen communicatie te 
verzorgen. Intussen zitten we met het verhaal van de persoonsgebonden materies dat heel wat drukwerk 
zal wegvallen. Daarom hebben we met deputatie gezegd dat we zullen kijken bij eigen diensten, hij ziet 
als eigen diensten de Pom, Inagro, Westtoer, onze regionale landschappen, onze bosgroepen die 
allemaal gelinkt en gesubsidieerd worden vanuit de provincie West-Vlaanderen. Is het mogelijk om jullie 

drukwerk aan ons te geven? Dit is voor een groot stuk ook gebeurd. Het is onvoldoende.  Hij geeft dit 
grif toe. Daarom werd al beslist in deputatie om terug een grondige economische analyse te maken op 
welke manier er verder hiermee moet omgegaan worden. Ook naast de drukkerij, het 
personeelsrestaurant.. we zetten met hetzelfde verhaal in ons personeelsrestaurant. Ook dit kost ons 
geld. Hierover moeten serieuze beslissingen genomen. Al die diensten zijn heel tevreden dat we een 
eigen drukkerij hebben. We kennen mekaar. Er wordt creatief omgegaan met dit drukwerk. Er worden 
prachtige dingen gemaakt in de drukkerij die heel mooi zijn. Dit is een echte waarde voor de provincie. 
Moet je het zuiver economisch bekijken of breder? Die discussie moet gevoerd worden. Hij kan meegaan 
in die kritiek.  
 
Dhr. Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, het zou inderdaad kunnen dat ik te kort door de bocht ging 
om VLM te noemen. Hij kan erin komen dat die oefening werd gemaakt om te kijken bij de eigen 

instellingen.  Hij herinnert zich de discussie in de vorige legislatuur. We zijn al erg geëvalueerd. U hebt 
zelf een klein beetje de doos van pandora geopend, het personeelsrestaurant. Deze zomer zijn pas 
vernieuwingswerken, opfrissingswerken gebeurd. Niet goedkoop, ernstige werken. Er moet dus zeker 
drie keer hierover nagedacht worden. Hij bekijkt het zeker niet louter vanuit economisch standpunt. Je 
bent nog altijd werkgever van verschillende honderden mensen. Als hij soms hoort, hij reist dikwijls met 
iemand vanuit B Post op de trein,  daar is zelfs geen restaurant voor het personeel. Dit is pas 
economisch denken. Dit is ongelooflijk. Hij bedoelt dit negatief. Hij hoopt dat dit grondig zal worden 
bekeken.  
 
Dhr Aernoudt, NV-A raadslid, wil benadrukken dat men nooit de kwaliteit van het drukwerk in twijfel 
getrokken. Hij begrijpt zeer goed dat andere diensten gebruik maken van de grafische dienst dan dat er 

bestelbons moeten worden opgevraagd voor een externe. Het is net over het gemak van werken vanuit 



 

 

die diensten dat zij wat schrik hebben. Soms kan te gemakkelijk overgegaan worden naar drukwerk in 
deze digitale tijden.  Er kan heel veel digitaal worden gedaan, doorgemaild worden dan persé terug iets 
op papier zetten. Het sluit aan van wat men zegt. Voor alle duidelijkheid hebben ze nooit de kwaliteit van 
het drukwerk in twijfel getrokken.  
 
Dhr Bultinck, Vlaams belang raadslid, zoals afgesproken, nog twee items uitlichten voor bevoegdheden 
die we straks niet meer mogen uitvoeren. Hij verwijst naar de belangrijke Oe is’t campagne, de 
campagne in kader van de zelfmoordpreventie. Hij verwijst naar de brief van de deputatie 28 september 

waar de vraag werd gesteld aan minister Vandeurse naar de overdracht van onroerende goederen, o.a. 
met betrekking oe is t campagne maar ook de tentoonstelling orgaandonatie, ouder worden in de buurt..  
een aantal zaken welzijns gerelateerd. Het verslag heeft hij nagelezen van het Vlaams parlement. 
Onbegrijpelijk dat minister Vandeurse zo’n antwoord geeft. Zelfs voor ministers is dit niet duidelijk. Zij 
weten dat de bedragen overgegeven zijn. De minister beweert dat de bedragen niet overgegeven zijn 
dus moet hij zich niet houden aan het continueren van deze zinvolle campagne. Minister Vandeurse is hij 
bereid even te luisteren. Graag concrete antwoorden op concrete vragen. Zijn er vanuit deputatie twee 
brieven vertrokken met betrekking tot overdracht goederen, is er contact genomen vanuit de werkgroep 
Oe is’t richting Vlaams kabinet?  
 
Mevr. Vanlerberghe, gedeputeerde we vallen van de ene verbazing in de andere. Haar stem is aan het 
zeggen dat het duidelijker wordt. Ze probeert rond de campagne heel duidelijk te zijn. Er zijn inderdaad 

twee brieven, zowel de brief naar het eigendomsrecht van Oe is’t  een soort patent,  daar is geen 
antwoord opgekomen tot op vandaag. De andere brief waarin we verwijzen naar reactie op een rare 
tekst in antwoord op een parlementaire vraag waar wij heel duidelijk, met dank ook aan de collega’s ,dit 
is niet wat het is. Dit bedrag is verevend. Ook daar geen antwoord. Dit zijn publieke documenten, ze 
bespaart u alle telefoons. Intussen kunnen we heel duidelijk stellen dat er naast die twee brieven een 
mail vertrokken is vanuit haar kabinet waarin we zelf de rekening hebben getoond in de vrees dat men 
een rekenmachine mist. Ze houdt zich aan de mail: Omdat er blijvend diverse berichtgeving komt over 
welzijnsbudget gezien welzijn naar Vlaanderen komt, nog een keer de feiten op een rij: punt 1 
Vlaanderen verevenende  bij ons 4 miljoen 453.000 , ze heeft als bijlage een eigen tabel gestopt. Het 
departement heeft deze tabel ook zo afgesproken. De personeelskost daarvan bedraagt 1 miljoen 
539538 dit is gewoon verder zetten van het betalen van het personeel.  Na aftrek van die personeelskost 
blijft er nog een overhead, €542 300, als je dit allemaal aftrekt, 2 miljoen 389.984  als werkingsbudget. 

Van dit bedrag gaat er nog eens €715.000 af ,en dat is  voor afspraken die eigenlijk als engagement zijn 
afgesproken  in 2019 is er nog een restje van 145.200 .Dit moet ook af van het werkingsbudget. Na 
aftrek van dit alles komt men voor een beleidsruimte van ongeveer1 miljoen.  Dit is iets te groot om niet 
te vinden. Dit is het pro actieve luik. In vergelijking met andere provincies heeft zij met trots ontdekt dat 
we het meest vernieuwend zijn geweest, dat kan een reden hebben als we 1 miljoen 7 al die 
projecten….dat is allemaal pro actief beleid. We hebben het zelf aan het stuur gehouden. Dat is nu het 
bedrag waarvan men blijkbaar vindt dat dit niet zou verevend is. Toch is dit gebeurd. We hebben dus 
twee brieven verstuurd en ook de mail.  Dit lokt bij ons de vraag uit, zit dit bedrag wel bij welzijn 
aangezien de minister zegt dat hij het niet heeft? Is het blijven hangen in Vlaanderen? Of  is het ergens 
verloren geraakt bij een ander minister? Ze zijn waarschijnlijk aan het zoeken.  Het is exact één week 
geleden dat de mail verstuurd is, we wachten af. Hopelijk komt dit antwoord snel.  

Uw vraag over de werkgroep tot slot, ze heeft eerst geprobeerd te weten wat dit is, er is geen werkgroep 
Oe is’t enkel een depute met medewerkers. Ze heeft het gissen over wat het betekent. Ze denkt dat het 
gaat over eventueel het suicide platform; dat al voor haar tijd hier was, ze heeft dit pro actief betrokken 
met de oe is’t  campagne. Daar zitten de logo’s in, centrum geestelijke gezondheidszorg enz. Vorige 
week hadden we het laatste platform waar ze vroeg de logo’s die zelf afhangen Vlaanderen voor 
subsidies, dat zij gaan lobbiën bij hun eigen baas, Vlaanderen. Het zijn eigen organisaties waarvan ze 
hoopt dat dit verder wordt gezet; Ze heeft enkel het raden hoe dit zal gebeuren.           
 
Dhr. Weydts, sp.a raadslid, vindt het heel dit antwoord ontgoochelend. De gedeputeerde kan enkel 
melden wat ze te melden heeft. Hij zal positief blijven, hij is een positieve mens. Hopelijk vinden ze dit 
terug en hopelijk hebben ze het verstand om die goeie campagne uit te rollen naar andere provincies in 
Vlaanderen. Hij hoopt dat het beter kan worden afgesloten dan op vandaag. Dit is alleszins voor niemand 

leuk. Hij zal ook vragen aan zijn fractie om het dossier dichtbij te bekijken. 
 
Dhr. De Roo, N-VA raadslid, heeft het moeilijk over een patent van de oe is’t campagne, het 
eigendomsrecht… of is het een vraag dat hij aan de griffier moet stellen? Het is een actie die breed 
gedragen wordt waar zoveel mensen belangeloos, vrijwillig voor inzetten. Dat u daar een patent wil 
opnemen als socialiste. Op hoeveel schat u dit patent?  
 
Dhr. Bultinck, Vlaams Belang raadslid dankt haar gedeputeerde voor haar antwoord, dit is uiteraard 
weinig zeggend gezien de omstandigheden. Dit moet verder kunnen worden opgevolgd. Dit gaat over 
een heel  belangrijke campagne die breed gedragen wordt door alle fracties. We moeten dit opvolgen. 
Vanuit kabinet Vandeurse moet geantwoord worden. Dit is te belangrijk om dit zomaar te laten passeren.  



 

 

Dhr. Decuyper, CD&V raadslid, is geen socialist, maar wel een sociaal mens. Gans die actie is 
lovenswaardig. Als Vlaanderen dit verder wil uitdragen, kan dit maar ten goede komen. Toch zou hij 
vragen of ze toch de moed hebben om zich te excuseren wanneer men durft zeggen in het parlement dat 
die gelden niet overgeheveld zijn, en dat dit toch zo is, dat ze de moed hebben om zich te 
verontschuldigen ook bij ons en bij de deputatie.  
 
Dhr . Weydts, sp.a raadslid, vindt het zeer ontgoochelend van de kant van de N-VA dat er geïnsinueerd 
worden dat er een patent zou worden genomen op die campagne. Dat is hier op geen enkel moment 

gezegd geweest.  Dan nog over een campagne over zelfdoding, hij vindt dit beneden alle peil.  
De gedeputeerde dankt voor alle opmerkingen. Ze heeft alle gegevens doorgegeven. Ze kan uiteraard 
niet rond dat ze enkel kan bevestigen dat dit een zeer pijnlijk moment is. De Oe is’t  campagne is een 
gemiddelde van 130.000 het is veel meer. De 1,7 bevat uiteraard alles wat men ziet passeren rond 
welzijn. Dit bedrag is te serieus om zonder excuses,  tot nu toe is er niets. Dat patent heeft zij figuurlijk 
gebruikt, blijkbaar is dat anders overgekomen. Ze gaat zich onthouden van commentaar daarop. Het is 
een eigendomstitel, dat wij dit hebben aangemaakt, wij zijn diegene die zeggen wat er inhoudelijk onder 
komt. We hadden geen controle over de eventuele lichtzinnigheid waarmee men inhoudelijk zou mee 
omgaan. Dat is de voorwaarde rond Oe is’t het is geen reclame campagne. Juridische titel is puur 
provinciegeld.  Het gaat overeen thema waarbij je best zwijgt over economische belangen. Dit gezegd 
zijnde hebben we in onze brief, en daar ging de eerste brief over campagne maakt deel uit samen met 
gebouwen, personeel… dit is puur West-Vlaams. De minister heeft als eerste het recht om dit te 

gebruiken. We zijn verplicht door de regering dat we alles moeten afstaan. Dhr. Vandeurse kan nu 
verder doorgaan op dit thema en ze zou het hem aanraden. Het zijn de Vlaamse ministers die beslissen 
als ze het niet doen maar heb dan het lef dit te zeggen. Half half houdt ze niet van.  
 
Dhr. De Roo, NV-A raadslid, bedankt voor de specificatie, dit is duidelijk!  
 
Dhr. Bultynck, Vlaams Belang raadslid, van welzijn naar cultuur, dat deze debatten nu nog kunnen want 
gevoelsmatigheid is groot deputatie van september waar heel wat brieven vertrokken zijn ook naar het 
college van schepenen te Brugge  heel wat erfgoeddepots zijn aan het landen, Brugge is nog een raadsel, 
In investeringsfonds van deze provincie is er 2 miljoen gereserveerd voor het erfgoeddepot waarin  
Brugge dat hangende is, één van de betrokken partij is , anderzijds het antwoord in AZF commissie waar 
in begrotingswijziging 5 die problematiek zal behandeld worden. Hoe groot is de kans nog dat het 

erfgoeddepot Brugge nog goed kan landen. Wat is de concrete stand van zaken?  
 
Mevr. Vanlerberghe, gedeputeerde, antwoordt hierop, dat is een verhaal die rond is, nog enkele 
onderhandelingen met dienst COOP om uiteraard de vorm van overeenkomst helemaal af te checken.  
Het gaat over twee miljoen, we zoeken nog naar de juiste formule. Het hangt een beetje af van wie de 
grond is. We zullen met trots kunnen zeggen dat de drie erfgoeddepots zoals aangekondigd goed kunnen 
landen, we zijn nog trotser te zeggen dat we daar ook de grote voorloper zijn van de andere provincies. 
Nog enkele technische onderhandelingen maar het is 100% de bedoeling om het in orde te brengen. Dus 
in de investeringspot is het volledig gereserveerd. Ieper en Kortrijk hebben het volledig bedrag.  Er zijn 
dus nog lichtpuntjes in december.  
 

Dhr. Bultinck, Vlaams Belang raadslid, dankt de gedeputeerde voor het correcte antwoord en er is in dit 
dossier positief nieuws.  
 
Dhr. Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, complex project, ze hadden de eer en het genoegen om 
enkele weken geleden het jaarverslag gouverneur te mogen horen waarbij de gouverneur heel wat 
coördinatieopdrachten heeft,  maar in de leute, in de schaduw is er ook het zogenaamde 
stakeholdingsforum wat het vroegere project Vlaamse baaien die in naam veranderd is in complex 
project kust visie. Het gaat over het aanleggen van een kunstmatig eiland voor de kust van Knokke 
Heist. Hij weet dat de provincie vertegenwoordigd is in dit stakeholdingsforum, hij weet niet of de 
provincie alleen maar vertegenwoordigd is dit via Westtoer of zitten ook onze vrienden het provinciaal 
ankerpunt duurzaam kustbeleid ,de gebiedswerking kust. Wat is de actieradius, hebben jullie daarin al 
een input geleverd? Hebben jullie standpunten ingenomen? Het zou nuttig zijn indien we verslaggeving 

zouden kunnen krijgen. 
 
Dhr. Guido Decorte, gedeputeerde  met de provincie zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
forum. Er is één medewerker van de gebiedswerking kust die deze vergaderingen bijwoont. Wat is de rol 
van die bijeenkomst? Hier wordt de expertise die bij de provincie ter beschikking gesteld waar het nodig 
is. Het gaat over bestaande studies die we hebben gemaakt, gegevens die we hebben en die de andere 
actoren  niet zouden hebben. De provinciale rol in dit verhaal is zeer beperkt, het is de Vlaamse overheid 
die aan het stuur zit en wij niet. Wij zijn enkel gevraagd voor dit platform net zoals natuurpunt, als de 
gemeente wordt uitgenodigd. Het is zeker niet meer dan dat. Onze bevoegdheden zijn dus beperkt. Het 
is op uitnodiging van Vlaanderen die vroeg zet jullie erbij als provincie.  
 



 

 

Dhr Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter,  heeft dit ook verwacht dat dit in die hoedanigheid zal zijn. 
Dan is zijn vraag aan gedeputeerde De Block, is het zo dat dit nog maar in een onderzoeksfase zit.  
Waarschijnlijk meer iets voor de volgende legislatuur van de Vlaamse regering. Westtoer moet hier toch 
ook de zaken opvolgen vanuit de toeristische recreatieve kansen die op termijn zal worden gecreëerd. 
Kan je dit bevestigen?  
 
Dhr. Deblock, gedeputeerde, bevestigt dit.  
 

Mevr. Vanbrabant, Vlaams belang raadslid, had een vraag in de context van het Europees project, 2.0 
meer bepaald over de workshopweek rond het masterplan voor de grenspost en de site callican. Voor de 
zomer kwam de douanepost van callican op een minder aangename manier in de pers. De site was 
verloederd. Het was meer een aantrekkingskracht voor de zogenaamde transmigranten waardoor op een 
bepaald ogenblik een bijna geïmproviseerd tentenkamp ontstond. Het dossier van een eventueel 
herbestemming zit al meer dan 20 jaar geblokkeerd omdat één en ander gekoppeld is aan de 
mogelijkheid van een verkoop. Dat is in België bij dossiers waar de grond van de Vlaamse overheid en de 
gebouwen van de federale overheid nooit echt gemakkelijk. Bovendien is er natuurlijk de ruimtelijke 
ordening en het geldende BPA waardoor de site momenteel is beperkt tot openbaar nut en 
grensgebonden dienstverlening. Sinds 2013 beschikte het federaal aankoopcomité van de FOD Financiën 
over een verkoopsmandaat voor de al meer dan 20 jaar leegstaande douanegebouwen. Nu ook de 
Vlaamse dienst vastgoed transacties sinds kort een verkoopsmandaat voor de omliggende percelen 

beschikt kan de gezamenlijke verkoop eindelijk worden georganiseerd. Dit dossier belangt ook de 
provincie aan.  Het provinciebestuur West-Vlaanderen en du comité du Flandre interieur bundelen al een 
tijdje de krachten om dit te herbestemmen en aantrekkelijk in te richten. In dialoog met de betrokken 
gemeenten, actoren en de  inwoners willen ze via een masterplan een toekomstvisie voor deze unieke 
grenslocatie ontwikkelen. Dit masterplan wordt mee gefinancierd via het grensoverschrijdend 
Interegproject 2.0  Het studiebureau maat ontwerpers kreeg in de context van dit masterplan de 
specifieke opdracht om de grensoverschrijdende context als een potentie te zien bij de opdracht te 
zoeken innovatieve vormen van dienstverlening die geschikt kunnen zijn in calican. Tijdens de eerste 
week van september werd een workshopweek georganiseerd in callican.  Doel was alle betrokken 
partijen, omwonenden en  experts  samen te brengen om voorstellen te bereiken rond herbestemming. 
De provincie heeft hiervoor zelfs de gebouwen van regie gebouwen tijdelijk gehuurd. Wat is bereikt in die 
workshopweek? Welke waren de resultaten, wat zijn nu de volgende stappen? 

 
Gedeputeerde Guido Decorte deelt mee dat het niet alleen is dat de provincie betrokken is maar dankzij 
de provincie dat dit verhaal tot leven is gekomen. Het is zo dat in 2016 een afspraak gemaakt op een 
politiek overleg om de opmaak van een masterplan op te nemen in dat Europees project parton 2.0. Een 
Europees project dat door de provincie werd aangevraagd. Dit is goedgekeurd door Europa en 
Vlaanderen maar dat we sturen. Je hebt inderdaad daar al een allusie opgemaakt op de timing maar 
2017 is de start van dit masterplan gebeurd. Er is een ontwerp driedaagse geweest. Er is in oktober 
2017 een projectgroep die de plus en de minpunten heeft gelegd rond een drietal scenario’s. Op 7 
november 2017 heeft de stuurgroep een masterplan goedgekeurd met voorstellen.  
Wat zijn de volgende stappen, dat is als de provincie moeten we proberen verdere actoren te vinden om 
voldoende draagvlak te vinden voor dit plan bij die betrokken actoren.  Dat is de rol van de provincie. We 

kunnen niet alles doen. We moeten zoeken wie kan er meehelpen dit verhaal te realiseren. Het is heel 
belangrijk. Er moet ook een principes akkoord afgesloten om over te gaan tot de uitvoering. Hiervoor 
willen we met een aantal partners bijkomend onze nek uit te steken. De verwerving van de parking en 
de gebouwen aan Vlaamse kant, wie zal dit doen ? Wie gaat dit betalen? Wie zal dit aankopen?  Dit moet 
allemaal worden bekeken. De voorbereiding van een nieuw interreg dossier voor de planvorming om dit 
nog meer te detailleren, denkt hij dat via dit dossier een bijkomende stap vooruit zetten. Er is daar heel 
wat werk aan de winkel.  We zijn er nog niet. We treden daar als coördinator op en trekker om dit 
belangrijke dossier verder te helpen. De inhoud van het masterplan wil hij dit samengevat doorgeven. Hij 
vermoedt dat u op de hoogte bent. In elk geval kan dit doorgegeven worden. Dit zijn geen geheimen.  
Dhr. Dejaegher, CD&V raadslid, ter aanvulling van het dossier moet nog op gemeentelijk niveau ter 
sprake komen. Hij wil meegeven dat gedeputeerde De Bethune aanwezig was die in de stuurgroep, ook 
het eindresultaat heeft gezien van het vooronderzoek. Iedereen was overtuigd dat het een degelijk 

werkstuk was die op tafel ligt. Er zijn nog heel wat stappen die moeten ondernomen worden. Dit is meer 
voor de gemeenteraad van Poperinge. We zijn nu al aan het vooruitzien in ons gemeentestructuurplan 
daar een ruimtelijk plan ter vervanging van het BPA. Er moeten nog wat stappen worden gezet. Straks 
vieren we de zilveren jubileum van de leegstand van de grensgebouwen. We hebben al meermaals 
aangedrongen op dit probleem. Plots schiet men in actie na een aantal jaren. Men wil van de taks van 
leegstaand verlost geraken. Eigenlijk zijn we nog niet zo ver om samen te verkopen. Er is nog werk aan 
de winkel wat het federale aspect betreft. We zijn heel blij om samen te werken met de provincie.  We 
zijn een maat kleiner, daarom bewijst de provincie als bestuur ons bij te staan en te ondersteunen, dit is 
een type voorbeeld van de leuze leve de provincie. 
Dit is ook aanbod gekomen bij de collega’s s van de collega’s du Nord.  
 



 

 

Dhr. Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, de verdiensten van de provincie in dit dossier zijn vrij 
groot. Zeker van de recente ontwikkelingen. Wij nemen ons deeltje van de verantwoordelijkheden op via 
de ruimtelijke ordening. Er is terug vertraging rond het verkoopsaspect. Dat zijn de actoren, zijn er nog 
andere actoren? Ligt het kalf nog altijd bij de andere overheden? Hij wil weten over welke actoren. We 
moeten het debat niet doen van Poperinge. Het is een belangrijk dossier van verloedering, geen reclame 
voor onze grensstreek.  
 
Dhr. Dejaegher, CD&V raadslid is al tien jaar aan de kar aan het trekken om hierin vooruitgang te 

krijgen. Een aantal pijnlijke momenten werden genomen, het sluiten van de grensstreek, Hij spreekt niet 
in raadsels, het is opgenomen als actie in het structuurplan. Dit betekent niet dat dit voldongen feiten 
zijn. Het is niet omdat het in het budget staat dat men geen akkoord kan maken om te delegeren op een 
ander niveau, op een andere schaal. Het zijn dingen die nog moeten worden besproken worden.  Er 
moeten nog heel wat stappen worden gezet. Hij heeft het dan nog niet over de uitvoering. Het gaat hier 
nog maar over de planning, de ruimtelijke aspecten van de herbestemming. De uitvoering, we kijken dan 
het departement du Nord, ook wegen en verkeer van het departement, het agentschap wegen en 
verkeer want de site is ook deel van Vlaanderen. Daar gaat nog wat water naar de zee vloeien tegen dat 
dit effectief rond zal zijn maar het is al goed dat er beweging is in dit dossier in samenwerking met de 
provincie. 
 
Dhr. Roose, sp.a raadslid, heeft een algemene tussenkomst rond gebiedsgericht werken. Het is al een 

paar keer herhaald, een aantal bevoegdheden verdwijnen eind dit jaar, ook in de gebiedsgerichte 
werking zijn een aantal personen werkzaam waarvoor de provincie niet meer bevoegd zal zijn. De 
gebiedsgerichte werking is een beetje gegroeid. Niet in elke regio dezelfde bevoegdheden even sterk 
vertegenwoordigd. We moeten wat hervormen. Twee mogelijkheden: er voor zorgen dat het  polyvalente 
medewerkers worden, niet op een bepaald domein, actief zeer breed, vanuit hun antennes de behoeften 
kunnen werken, de gebiedsgerichte werkers te herzien en specifiek te verdelen in grondgebonden 
materies .Mijn voorstel gaat uit naar het eerste.  Dit betekent extra aansturing vanuit de centrale 
diensten, dit betekent dat dit aangestuurd wordt door verschillende diensten, naargelang het project dat 
moet waargemaakt worden. De vraag is of de organisatie hieraan aangepast? Hoe zal dit men realiseren 
om volgend jaar de gebiedsgerichte werking, die in West-Vlaanderen zijn oorsprong kent, rekening 
houdend met de nieuwe bevoegdheden realiseren. Vorig jaar nog eens een overzicht gemaakt, dat is 
heel veel naar projecten toe. We moeten erin slagen naar de toekomst toe om klaar te staan om 

gemeenten te ondersteunen.  Of de rol moet worden overgenomen worden door Vlaanderen?  
Dhr. Aernoudt, N-VA raadslid, organisatiemodel, gebiedsgericht werken: Hij had zoiets verwacht, 
gedeputeerde heeft jarenlang geleden zijn nieuwsgierigheid op gewekt rond gebiedsgerichte werking  
door hier bont weg te stellen dat dit het antwoord was op de critici van de provincie. Sindsdien heeft hij 
dit nauw opgevolgd, het budget krimpt in. Intussen in de uitleg dat wordt gegeven, of de structuur die 
nu toegepast wordt dat is niet zo onlogisch, het is een model geworden. Je komt automatisch terecht uit 
regiocommissies.  De vraag wil hij nog eens herhalen: waarom is dit op vandaag nog altijd een aparte 
bevoegdheid als dit toch een organisatiemodel geworden is. Beheer van streekhuizen kan toch onder 
accommodatie, kust onder milieu…geplaatst worden. De personeelskost staat ook afzonderlijk. Het zou 
de transparantie bevorderen als dit zou kunnen worden geplaatst bij de bijhorende bevoegdheid. Hij was 
vorig jaar te snel. Zijn verbazing is ook groot toen hij horizon 17 voorgeschoteld kreeg en hier geen 

sprake meer van gebiedsgerichte werking is. Het is de bedoeling om meer geïntegreerd te werken. In 
budget 2018 staat de gebiedsgericht werking toch afzonderlijk.  Als dit toch een organisatiemodel wordt, 
waarom dan niet consequent  Schaf dit af, en zet ze onder de bevoegde projecten, bevoegdheden.  
Dhr. Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, voelt iets van de tussenkomst van dhr. Aernoudt. Hij vindt 
het een beetje raar dat hij geen horizon 17 spreekt. In onze regio commissie is daar zeker uitleg 
gegeven door de belangrijkste ambtenaar van de gebiedsgerichte werking. Hij begrijpt niet dat collega 
Roose zonder horizon  17 vernoemt. Anders nog meer een beetje uitleg. De gedeputeerde zal misschien 
licht in de duisternis brengen.  
 
De gedeputeerde deelt mee dat hij geen kaarsje mee heeft. Hij vindt die vraag heel sterk. Hij gaat 
verduidelijk geven. Gebiedsgerichte werking na 20 jaar experimenteren geëvolueerd is van een dienst 
naar een methodiek. Het is als organisatie breed uitgerold.  Het is nieuwe DNA van onze administratie. 

Via de aanpak van deze strategische programma… we zijn de enige in Vlaanderen die dit gedaan heeft. 
We hebben verder gewerkt hoewel we in miserie zaten.  De GGB is ingekanteld binnen de dienst griffe, is 
een methode om regio gericht te gaan werken. Die regio coördinator is een soort loket functie naar de 
partners toe om die projecten te helpen sturen. De know how van de provincie mee te brengen in onze 
regio’s. De aanzet van die nieuwe budgetopmaak, waarbij de nadruk ligt op regio.  We kunnen dit niet in 
één keer. Dhr. P. Roose heeft 200% gelijk, de uitdaging voor ons hier ligt er in om de lijndiensten en de 
centrale diensten om in die nieuwe methode te werken. Het zijn die lijndiensten die de gebiedsgerichte 
werking zal moeten ondersteunen en niet omgekeerd. Zo ver wil hij gaan en vindt hij het belangrijk dit 
te doen. Een mooi voorbeeld is , dagelijks maken we dit mee…die gebiedsgerichte werking  rond dit 
PRUBB verhaal is  niet meer weg te denken, dit zou niet meer draaien. Hij weet dat hij gelijk heeft, die 
belangrijke meerwaarde er is. Hij heeft geen kritiek op geen enkel personeelslid, dit is de uitdaging in de 

raad om als personeelslid goesting te krijgen.  Als provinciaalbeleid zullen we ons nog versterken. In 



 

 

Vlaanderen kunnen ze dit niet. Vlaanderen heeft ons nodig. Dat is toch heel belangrijk . Samen met die 
horizontale werking zal dit lukken. Stap voor stap en hij begrijpt op financieel vlak moeilijke weg. We zijn 
gestart van een aparte diensten, we moeten landen.  
 
Dhr. Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, hij dankt de gedeputeerde als ex onderwijzer, hij bedoelt 
het positief, hij beschikt over didactische capaciteiten om dit uit te leggen , voor beiden een pluim!!  
 
Dhr. Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter  ere wie ere toekomst zijn korte tussenkomst is 

geïnspireerd op de N-VA fractie die stelde dat de uitdrukkelijke bedoeling moet zijn om het zwin 
toeristisch te ontsluiten. Ze pleiten voor de aanstelling van een specifieke zwin manager. Hij zit op het 
kruispunt met gedeputeerde De Block.  Hij heeft al dikwijls gehad over de actieradius in de brede 
zwinstreek, we zijn zeer actief langs de Damse vaart, aan de kantellinie, we hebben onze bijdrage in het 
pompgemaal…Alle West-Vlamingen ontvangen deze katern rond het nieuwe zwin, heel mooi didactisch 
voorgesteld, we hebben het over  de uitbreiding van het zwin. Hij wil zeggen dat het zwin een nieuwe 
internationale dijk zal hebben, met heel wat toeristische activiteiten, toeristisch als een regio 
bezoekerscentrum zal moeten inzetten. De werking Brugs ommeland is zeer omvattend, misschien moet 
dit meer worden opgesplitst, vandaar de vraag van de nood aan een zwin manager. 
 
Dhr . Van Meirhaeghe, N-VA raadslid,  na de tussenkomst van dhr. Ravyts, Vlaams Belang-
fractievoorzitter zal hij de helft moeten lezen. In juni hebben ze in de commissie van mevr. De Wash  

nog een overzicht gekregen. In de zomer werd de 165.000 sten bezoeker verwelkomd. Acties met 
kortingen, heel wat initiatieven en activiteiten hebben die bezoekers gelokt. Al die initiatieven werden via 
de media aangekondigd. Wie wil meegenieten van het Zwin, er is ook een webcam geïnstalleerd zodanig 
dat men voortdurend kan meevolgen.  Ze hebben dit hier aangekaart, in het begin waren er veel 
kinderziektes. Geleidelijk zijn ze aangepakt, toiletten functioneren, betere schoonmaak, de gebouwen 
van de observatiehutten,  nieuwe deur aan vleermuizenbunker. De gidsen zijn zeer tevreden dat er een 
lokaal is ingericht en gerieflijke kledij hebben gekregen. Met onze fractie zijn we regelmatige en trouwe 
bezoekers. Ze hebben ook vastgesteld dat de bordjes in vier talen buiten gebruik minder prominent 
talrijk geworden. Eigenlijk hebben we heel veel lovende kritiek maar toch nog wat verbeteringspuntjes 
die hij even wil aanhalen. De mais, dat gaat niet echt van de grond te komen. Er ging nochtans een 
personeelslid hiervoor aangeworven worden. Hij stelt zich de vraag wat is het resultaat. Gaat dat 
vooruit? Persoonlijk heeft hij niet de indruk maar het antwoord zal misschien duidelijk zijn.  De 

personeelsformatie is nog altijd niet volledig ingevuld. Er is ook heel wat verloop van een aantal 
waardevolle  mensen.  Nog een pijnpunt is de winkel, dat beantwoordt niet aan de verwachtingen. Hij 
vraagt zich ook af in hoeverre de architecten willen mee gaan omdat dat gebouw en de shop 
aantrekkelijker en warmer worden gemaakt zodanig dat het meer uitnodigt om iets te kopen. De 
resultaten van de verkoop liggen ver buiten verwachting. Zijn er concrete initiatieven genomen om dit te 
verbeteren? Wat we ook zien, die internationale luchthaven voor vogels, de interactieve stations, de 
spelletjes  de technologie laat het regelmatig af weten .Een ander moeilijkheid: De opvang aan het loket. 
Er is een programma op TV wat als? Dat vaak nog Knokke-Heist op de korrel neemt en  karikatuur 
maakt. Dat zien we aan de balie in het zwin. De toegangsprijs blijkt hoog voor een gezin met kinderen. 
In Brugge gaan de zaken omhoog dus misschien kan dit ook.  Ook de bereikbaarheid met openbaar 
vervoer en fiets of alternatieve vervoersmiddelen is ook iets dat vaak in de opmerkingen naar voren 

komt. Er komen weinig bezoekers uit Zeeuws Vlaanderen en Nederland komen. Misschien moet dit in de 
promotie worden bekeken. De openingstijden moeten worden bekeken. In de winter is het veel dicht, 
nochtans n die periode kunnen ook workshops georganiseerd worden. Misschien ook via Knokke-Heist 
toerisme de promotie opdrijven, ook via Westtoer en toerisme Vlaanderen.  
Het beleid in Knokke-Heist ziet het niet als topattractie. Het Zwin natuurpark zou de coördinator of de 
aanjager kunnen zijn om het hele zwin streek te promoten.  Knokke-Heist  zouden dit moeten promoten. 
Die toeristische troef zou het Zwin verdienen.  
 
Mevr. Vandenbussche, CD&V raadslid, ze antwoordt op de laatste insteek,  naast de persoonlijke en 
subjectieve perceptie, heb je de objectieve werkelijkheid. Wat het beleid van Knokke- Heist betreft, we 
hebben het gastheerschap dat vanuit de provincie en Europese subsidies en nu met lokale middelen, 
Verder zijn er de heel veel contacten met de directeur van het Zwin en onze dienst toerisme.  Ze kan de 

laatste kranten van Knokke -Heist katern waar het zwin tweemaal zeer mooi en goed gepromoot staat.  
Er staat een gratis bon voor elke inwoner van Knokke -Heist. Ze denkt ook aan de sociale media. Het is 
het Zwin overleg, het is ook grensoverschrijdend werken, met gemeenten zoals ook Damme, Sluis, 
Maldegem waarin ook met ondernemers samengekomen wordt om het zwin te promoten op alle 
mogelijke vlakken. Ze kan een opsomming geven, ze heeft het verslag gekregen van de toeristische 
dienst.  Er zijn kortingen, er is samenwerking rond toeristische evenementen. Er is de beestige brunch 
geweest. Ze denkt dat Knokke Heist zeker niet tekort schiet wat promotie betreft van Zwin naar buiten 
toe of naar waar ook.  
 
Gedeputeerde Decorte: In het Zwin zou Vlaanderen dit niet gekund hebben. Vanuit de provincie hebben 
we dingen gedaan die buiten ons petje staan.  We staan een pracht van een natuurpark. In combinatie 

met de zwinvlakte. We beschikken over een heel goeie directeur, we zien dit als zwin manager van ons 



 

 

zwin natuurpark in samenwerking met twee talenten, twee gebiedsgerichte werkers zijn bezig met de 
zwin streken om dit sterker op de kaart te zetten. Hij gaat de projecten niet noemen.  Hij vindt het meer 
als voldoende waard als bijdrage vanuit de provincie West-Vlaanderen. Misschien kan Vlaanderen dit nog 
eens ondersteunen om dit grote project te versterken. Wij zitten op onze limiet. Er zitten genoeg 
krachten inzetten. We moeten ons concentreren op het zwinpark in samenwerking met natuur en bos en 
gebiedsgerichte werkers. Alvast bedankt voor het compliment, de opmerkingen zijn een creatieve 
bijdrage om het nog beter te doen. Dhr Van Meirhaeghe, N-VA raadslid, heeft heel wat zaken naar voor 
gebracht. Dit is een creatieve bijdrage om het nog beter te doen. Het mais project is nog maar één 

procent van de inkomsten. Goed nieuws kan hij melden. De medewerker is bijna aangeworven. Dit is 
iemand met wat ervaring. We verwachten daar veel van. Dit wordt ook zijn hoofdtaak om bedrijven aan 
te trekken. De inkomsten uit mais blijven voor 100%  in dit project. 
Het verloop van de medewerkers, er is één iemand vertrokken om een b e b open te houden in de 
ardennen om zijn pensioen nog meer in te kleden. We moeten hem dit gunnen. We hebben het wat 
moeilijk gehad met het directeurschap in het begin. Dit is intussen opgelost.  Tijdelijke medewerkers aan 
de balie, twee medewerkers hebben we verlengd. Er is dus geen echt verloop. De shop verkoop hebben 
we de bal misgeslagen. In ons business plan 2 euro per persoon opgezet, dit is veel te hoog. We komen 
pas op 60 cent, we proberen op te trekken naar €1.  Er zitten een aantal zaken in die moeten worden 
verbeterd. Er moet iets kleins worden aangeboden voor de kinderen van de schoolreizen. Die 
homedecoratie van de juwelen moet weg. Dit wordt afgesloten. Dit maakt plaats voor andere dingen.  De 
boeken zijn een topper, dit moet worden uitgebreid. Je voelt heel wat interesse hiervoor. Dit moet op 

een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd. Naar infrastructuur moeten we ook iets doen. We 
moeten extra promotie voeren en verkoopstechnieken gebruiken.  Nu al beslist om enkele kleine 
ingrepen te doen om enkele zaken op te lossen. De vele effecten van de tentoonstelling in verband met 
het digitaliseren heeft ook zijn nadelen. We komen van ver. We zijn dicht bij de realisatie. Er is nog een 
probleem met de grote eierentafel. Als je met je badge hier dichtbij komt, is er een negatief effect. Dat 
metaal moet weg ,dit moet  door een plastiek product vervangen worden.  Onze mensen krijgen een 
opleiding om alle kleine zaken op te lossen. Op die manier kunnen we korter op de bal spelen. In de 
motoren zit er dikwijls stof, dit moet worden gekuist op een bepaalde manier.  De loketten onvriendelijk 
personeel is hij niet mee eens. De baliemedewerkers zijn heel vriendelijk. hij blijft ze steunen want ze 
doen het fantastisch .De toegangsprijzen moeten nog worden bekeken. We moeten nog meer reclame 
maken via het inschrijven via internet. Mensen die het financieel moeilijk hebben, moet ook sterker op 
de kaart gaan zetten.  De parkeerprijs is ook verlaagd. Dit is ook al een grote stap vooruit.  

De problemen met de bereikbaarheid, er komt een betere signalisatie. Daar kregen we veel vragen over.  
Acties met duurzame middelen ook stimuleren. We hebben samenwerking met de NMBS. De 
problematiek van de lijn, men kan nooit weten of er veel volk zal zijn of niet.  Op heel wat momenten zit 
er niet veel volk op de bus. Extra bussen is niet makkelijk , dit kost heel veel geld. We zijn bezig met de 
realisatie van een grotere fietsstalling, er is een gratis bus parking voor de bussen, we proberen het een 
en ander op poten te zetten. 
U hebt het gehad over het financieel luik. Op 31 oktober zaten we toch aan 76 % van onze voorziene 
inkomsten, de stand van zaken van uitgaven zitten we aan 75 % van de voorziene kosten . Uiteraard de 
personeelskosten en de investeringskosten zitten daar niet in. De samenwerking met de provincie 
bestuur en de gemeente Knokke Heist, we hebben een zeer dynamische nieuwe schepen samen met de 
eerste schepen. Er bloeit een kracht van een samenwerkingsovereenkomst.  

 
Dhr Ravyts , Vlaams Belang-fractievoorzitter het persbericht die mij geïnspireerd heeft, voor binnenlands 
gebruik, de iron lady van N-VA Knokke Heist zit hierin tussen,  het is zeker niet de bedoeling om een 
negatief verhaal te brengen. Het is een vaststelling dat gebiedsgerichte werking van de provincie  
dichtbij betrokken is. Het gaat hier ook niet over wie de trekker is. Toch mag men niet naïef zijn. Soms is 
het uitwerken naar de provincie kijken vanuit Vlaanderen, dit ligt in de taakstelling. Als je kijkt, werking 
Brugs ommeland, dit is een zeer grote regio, het aspect Bulskampveld,   regio de bosstreek enz. wat 
toeristisch wat heeft dit te maken met cultuur historisch landschap Brugge Knokke-Heist  Men heeft ook 
een provinciaal domein(het fort van Beieren) dat aan het uitbreiden is, hoe we dat in de volgende jaren 
zullen aanpakken met de nieuwe ontwikkelingen. Dat de gemeente Knokke Heist een duit in het zakje 
doet, is normaal. Ze zijn ook betrokken met de bredere projecten .  
 

Dhr. Aernoudt het streven naar break even te draaien. De inkomgelden blijven gelijk, de 
personeelskosten… Er zijn nieuwe mensen aangeworven. Insteek rond mais : er wordt iemand 
aangeworven, in het commissie verslag de adjunct adviseur die dit op kosten van de provincie .. .als we 
alles samenvoegen, bijna geen 2 miljoen. De inspanningen zijn nog niet van kracht om break even te 
draaien. 
 
Dhr Van Meirhaeghe, NV-A raadslid,  dankt de gedeputeerde voor de tussenkomst. Hij stelt met het 
genoegen vast dat Knokke Heist in gang schiet. We doen allemaal ons best voor het Zwin zowel van uit 
de meerderheid alsook uit de oppositie. We hebben soms een andere perceptie.  
 



 

 

Mevr. Vandenbussche, CD&V raadslid, ze wil gerust voor iedereen zo’n folder, zwin als gevoelsstreek  
bezorgen. Dat gaat niet alleen over Knokke Heist maar over heel de streek zwin, vanuit Breskens tot in 
Brugge.  
 
Dhr. Dumarey, Open Vld raadslid, elektrische laadpalen er wordt 60.000 voorzien voor de elektrische 
laadpalen voor de publieke domeinen in de provincie. Welke laadpalen worden er voorzien, je hebt er 
voor fietsen, ook voor auto’s.,ook snellaadpalen. Men kan op strategische plaatsen het aantal uitbreiden. 
Komen er ook financiële stimuli voor bedrijven die investeren en kunnen particulieren worden 

ondersteund? Is er een overzicht waar die komen in 2018?  
 
De gedeputeerde stelt dat dit tot de bevoegdheid mobiliteit behoort Dit wordt doorverwezen naar de 
materie van De Block. 
 
Mevr. Van Brabant, Vlaams Belang raadslid, graag even over cel handhaving, viert achtste verjaardag. Of 
het een spetterend fuif wordt, hangt van de deputatie af.  Deze kleine cel heeft een enorm grote 
werklast. Ze zijn verantwoordelijk voor 2000 hectaren en nog steeds aangroeiend 12 km groene assen, 
daarbij komt nog de vijvers, waterlopen en de bufferbekkens. Het personeel belast met het algemeen 
toezicht, bestaat momenteel uit vier personeelsleden en één diensthoofd. Ze zijn verantwoordelijk   voor 
ongeveer 114 toezichtbeurten, daar bovenop komt nog de weekenddienst. Ze hoort men opperen dat 
hiervoor personeel voorzien is. Klopt maar Het zijn in principe werkers vanuit de groendienst, Dit 

impliceert indien ze moeten optreden, moeten ze in uniform zijn in plaats van werkkledij. Ze hebben ook 
geen vorming. Dit betekent een minimale vorming in dit gebied. Ze zijn aanwezig gedurende de 
werkweek, niet tijdens de weekends, Er worden geen gemengde ploegen ingezet. Ze worden bij 
hoogdringendheid ingezet bv bij het uitvallen van iemand van de cel handhaving.  Na  deze korte 
omschrijving komt ze tot volgende probleemstelling: er wordt door de cel handhaving één op twee 
weekends gewerkt, doch praktisch is dit nefast voor de controles op het terrein. Het oorspronkelijke idee 
was 8 personeelsleden en één diensthoofd voor de cel handhaving. Hierdoor zou een toezicht kunnen 
houden  nu zijn het slechts steekproeven en toezichtbeurten. Het is bijna louter interventie op aanvraag 
in plaats van preventie. Het preventief afsluiten van de domeinen door middel van hekken zou veel 
vermijden.  
Ze zijn nog in verwachting van een gedetailleerde  lijst van de provinciale bufferbekkens, Er is geen 
vergelijk mogelijk met de andere provincies, dit is onmogelijk.  

Wie over de cel handhaving spreekt, komt ook uit op het jachtgebeuren. We stellen vast dat  In de 
meeste domeinen is jacht verboden, allerlei uitzonderingen worden toegestaan. Vorige week vrijdag 
stond in de krant een interessant stuk over het groeiend aantal jagers. Dit blijkt uit cijfers van natuur en 
bos.  De voorbije vijf jaar is dit gestegen. De provinciale schatkist zegt ongetwijfeld dank je wel. Er is 12  
meer jaaggebied in dit onderzoek opgenomen.  Bij iedere jachtpartij wordt zowel ANP als de cel 
handhaving op de hoogte gebracht, dit op het oog van controle op het naleven van de wetgeving. Vorig 
jaar bij de opening van de eendenjacht, werd door een wakkere burger een  jachtmisdrijf op een grens 
van een provinciaal bufferbekken vastgesteld. Na het nodig veldwerk en onderzoek was er geen 
voldoende bewijslast. Indien niet op heterdaad betrapt door een beëdigd persoon  kan je lekker je 
maaltijd bijeenrapen op de provinciale bufferbekkens. Acht u het mogelijk van afsluiting en slagbomen in 
provinciale domeinen te voorzien? Kunt u haar een lijst geven van alle provinciale bufferbekkens? Waar 

jacht toegestaan en waarom uitzonderingen? Kunt u borden plaatsen waar jacht verboden is? Kunt u 
instaan voor een degelijke werking van de cel handhaving?  
 
Gedeputeerde Decorte is verwonderd, het is niet correct. Het is ook goedkoop. Voor wat betreft de 
vermeerdering van de personeelsleden is de problematiek niet opgelost. We pleiten niet voor een 
politiemacht in de provinciale domeinen. We gaan ze zeker niet afsluiten. We doen hier niet aan mee. 
Het aantal handhavers hebben we opgetrokken. Wij werken samen met andere mensen die instaan voor 
de veiligheid. BV in de Gavers hebben we de moeilijkheden opgelost door samen te werken met de 
mensen van de politiezones. Het zijn allemaal adviezen van de plaatselijke politiezones. Zo gaan we veel 
beter werk realiseren. Hij is ervan overtuigd beter met 5 mensen in samenwerking met de mensen van 
de politiezone. Ze slaat de bal verkeerd!  
 

Dhr. Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter denkt echt niet dat mevr. Vanbrabant, Vlaams Belang 
raadslid,  de zaak niet op flessen wou trekken. Er is hier niemand die gepleit heeft voor een politieregime 
in of rond de provinciale groendomeinen. We spreken hier gewoon over iets dat u zou moeten blij zijn. 
Grondgebonden bevoegdheden, uw nieuw profiel, groendomeinen, éen van uw visitekaartjes, groene 
assen komen er ook bij. Dit groeit aan in omvang. Twee het jachtfenomeen, waarvan de cijfers zeggen in 
onze provincie neemt dit sterk toe op basis van cijfers van agentschap natuur en bos. Dit zijn allemaal 
onze zaken niet, we moeten elkaar geen Liesbeth noemen. Er zijn in een  beperkt aantal provinciale 
domeinen jachtmogelijkheden actief.  Ze heeft willen aanduiden dat er  steeds meer jagers zijn, het zal 
een minderheid zijn die het doet maar toch op minder legale wijze hun jacht implementeren. Het zijn 
gewoon feitelijkheden die we opsommen. Aangezien uw volume groeit, qua groendomeinen. Waarom zou 
uw volume niet kunnen groeien?  Dit heeft niets met politiemachten te maken. Dat is toch niet zo 



 

 

onnozel dat mevr. Vanbrabant, Vlaams Belang raadslid, voorstelt. Er verdwijnt heel wat tussen de mazen 
van het net. Meer dan dat heeft ze niet willen zeggen. U zou blij moeten zijn met deze tussenkomst.  
Mevr. Vandenbussch, CD&V raadslid had nog een tussenkomst op het Zwin. Het gaat over het 
bewerkstellen van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het park. Organisatie van tijdelijke 
tentoonstellingen, Worden hier tentoonstellingen vanuit provincie bedoeld of gaat het ook over 
samenwerkingsverbanden met het cultuurcentrum Knokke-Heist.  
Gedeputeerde G. Decorte streeft er naar om in de polyvalente zaal één grote tentoonstelling te 
organiseren per jaar. Volgend jaar is er al de belangrijke fototentoonstelling vanuit het museum Londen. 

Met zo’n initiatieven zal men nieuw clienteel kunnen aantrekken. Het is niet makkelijk om buiten 
tentoonstellingen te organiseren. Beeldende kunst in de natuur zou moeten kunnen. Ze proberen 
hiervoor contacten te leggen. Hij weet dat vanuit Knokke Heist interesse voor is. De bevoegde instanties 
moeten hiervoor aangespoord worden. Ook in andere domeinen krijgt men eveneens dergelijke vragen. 
Dit kan niet ingecalculeerd worden in domeinen met een eigen beheersplan. Er is een werkgroep binnen 
de groendienst opgericht om dit te onderzoeken. Tot op vandaag is dit nog een moeilijke zaak. 
Het haalbaarheidsonderzoek Kleipunten Egem 
 
Dhr. Tavernier, Groen raadslid, er staat voor het eerst een bedrag in de begroting om daarmee te 
starten. Toen dit in de regiocommissie aanbod kwam, waren er reacties vanuit alle partijen ,wat is de 
bedoeling. De kleiputten van Egem liggen dichtbij tussen de vijf en zes km van een provinciaal domein.  
Er werden grote vraagtekens gesteld. Vanuit oppositie en meerderheid enkele vragen, u zal straks 

zeggen,  het is nog maar een haalbaarheidsstudie. De titel van het actieplan spreekt boekdelen.  Daar 
staat het ontwerp haalbaarheidsstudie. Dit is een eerste stap, normaal zullen de andere stappen volgen 
als blijkt dat dit haalbaar is.  Wat is daar de visie achter? Het is toch niet logisch om zo kort dichtbij 
elkaar twee provinciale domeinen op te starten. Een provinciaal domein moet per definitie een 
bovenlokale nood invullen voor een groter gebied dienen dan één gemeente. Nu lijkt het wel dat we 
streven naar elke gemeente een provinciaal domein moet hebben.  Of is de visie iedereen die een put 
liggen heeft, wordt dit een provinciaal domein? Wat is de visie achter deze keuze?  
 
Dhr. Himpe, N-VA raadslid, de gelegenheid om twee dossiers te koppelen  de deputatie heeft het plan 
om een nieuw provinciaal domein in de putten Egem is de provincie zeer genegen, Er is de opdracht 
gegeven voor de haalbaarheidsstudie op te starten. . Ook in de regio commissie  waarbij alle fracties zijn 
tussengekomen met vragen om dit te realiseren. Ook problematiek van water in West-Vlaanderen, niet 

alleen wateroverlast maar ook de problematiek van schaarste Twee problemen die nog in de toekomst 
mee geconfronteerd worden. Daarom een koppeling van die twee dossiers.  misschien vormen die 
kleiputten een oplossing als een waterbuffer. Dit omvormen naar een provinciaal domein is niet 
makkelijk. Er zijn twee grote problemen met de kleiputten ofwel moet je ze opvullen.  Dat zal pas in 
lange termijn zijn want men moet over voldoende grondverzet beschikken want  er is te weinig grond om 
dit te doen. Tweede probleem, ofwel laat je het zo moet je water wegpompen, continu wegpompen,  
indien provinciedomein. Misschien moeten we die twee dossiers aan elkaar koppelen. Er is een probleem 
van na bestemming voor de kleiputten maar misschien komt er een mogelijkheid om een regionaal 
waterbuffer te maken want tijdens de schaarste periode heeft Gedeputeerde Naeyaert gewezen om 
waterbuffering te ondersteunen  Dit kan een oplossing bieden.  Mijn vraag is hoe staat de deputatie hier 
tegenover? Is dat al bekeken om hier een grote regionale waterbuffer te maken? Dit kan uiteraard een 

kans bieden voor heel wat bedrijven binnen en buiten de landbouw.   
 
Dhr. Ravyts, Vlaams Belang fractievoorzitter, is zeer gelukkig met deze tussenkomst van collega Himpe, 
N-VA raadslid. Hij gaat naar de kern van dit dossier. De andere tussenkomst was meer politiek in de zin 
van dichtbij een provinciaal domein. De waterproblematiek en de put zal doorslaggevend zijn in dit 
dossier. Collega Himpe, N-VA raadslid, heeft een aanzet gegeven.  De procoro verslagen, hij leest die 
verslagen die weet dat er in 2017 er is een terrein bezoek gebeurd waarbij door de administratie al eens 
gewezen is op de put problematiek en het waterproblematiek. Het feit al dan niet opvullen, heeft een 
impact op de prijs… Gedeputeerde G Decorte heeft nog geen resultaten, we wachten af. Hij heeft in de 
pers gezegd: er zullen onderzoeken om de haalbaarheid te toetsen, de gebouwen kunnen opnieuw 
gebruikt worden, de studie moet in het najaar af zijn. De studies zijn niet af. Onze tussenkomst is niet 
overbodig. In het procoro verslag moeten er vier stappen genomen worden. Eerste stap ontwerp , 

tweede stap technische begeleiding, een ruimtelijke visie, afspraken inzake de concessie. We zijn zo ver 
niet maar het zou toch handig zijn als de gedeputeerde iets meer kan zeggen.  Wij gaan daar veel dieper 
in om te zeggen of het de moeite waard is om een provinciaal domein op te maken. Het is toch de 
moeite waard om aan de studie te vragen. Er zijn een aantal zaken rond stabiliteit, geologie, er is een 
economisch onderzoek. Het is de moeite waard om dit alles eens te bekijken. Pittem is fier op ons dat we 
dit willen doen. We hebben nog niets beslist, een beetje vertrouwen in ons, eerst de studie afwachten, 
het is toch de moeite waard om dit te onderzoeken. Op basis van deze studie moeten we kijken of we er 
iets kunnen doen of niet. 
 
Mevr. Schotte, Groen raadslid,  zijn daar ter plaatse geweest. Wij beschikken ook niet over de studie. Als 
men niet zou wegpompen, ook het bedrijf dat er naast ligt zou onderlopen. Er staat daar ook een loods 

die daar staat te verkommeren.  Het verbaast mij een beetje dat men in 2018 geld voorzien is hoewel 



 

 

dat die studie loopt. We zijn niet tegen die studie maar wel tegen het opzetten van een provinciaal 
domein.  
 
Gedeputeerde Guido Decorte had geen studiebureau moeten aanstellen indien hij het geweten zou 
hebben dat er hier zoveel deskundigen in de zaal aanwezig  zijn. Belangrijk in het verhaal is dat we 
starten met de vraag vanuit het VLM. DE VLM die aan de provincie komt zeggen dat De kleiputten 
kunnen een recreatieve bestemming kan krijgen, het kan niet meer gebruikt worden voor wonen,  het is 
zeer beperkt. Bijkomend is er nog een tweede gebied van 8 hectaren, dat reconversiegebied die oude 

gebouwen, kun je even onderzoeken of er een bedrijventerrein kan gerealiseerd worden. We hebben  
vanuit het VLM en de gemeente Pittem de vraag gekregen,  zijn jullie bereid om dit te onderzoeken wat 
er mogelijk is ? Wat doen we hiermee verkeerd? In februari hebben we een bureau aangesteld omdat we 
die moeilijke kennis niet in huis hebben. Tegen het einde van het jaar zouden we resultaten hebben. Dat 
bureau is nog niet klaar, we hebben nog geen inzage .Er is een persconferentie geweest, maar wij 
hebben de info niet. We wachten de resultaten af van deze studie. We gaan veel dieper in , het gaat om 
de totaliteit. Het kan interessant zijn, zeker als we in de zomer het meegemaakt hebben; niet alle water 
moet langs Egem… Moeten we de kleiputten helemaal laten vollopen? Misschien als waterbuffer, bij 
overschot en bij te kort… het is een verhaal van die twee zaken. >Bij heel wat buffers is dit zelfs niet de 
bedoeling.  Er zijn zoveel onderzoeken, het is de moeite waard op vraag van VLM en Pittem. Pittem is fier 
dat we dit willen doen voor hen. Het is een mooi voorbeeld van wat we kunnen doen. We hebben nog 
niets beslist. Maak toch geen luchtkastelen. Heb een beetje vertrouwen in ons, na de resultaten van de 

studie zullen we dit onmiddellijk communiceren. Het is de moeite waard om enkele elementen te 
onderzoeken. We moeten nu afwachten. Op basis van deze studie zullen we kijken wat we hiermee 
kunnen doen.  
 
Mevr. Schotte, Groen raadslid, zijn daar vandaag ter plaatse geweest om hun standpunt toe te lichten. 
Men heeft altijd gesproken over een studie in functie van een provinciaal domein. Op dat moment was er 
nog geen sprake over waterbuffering. In budget 2018 is er geld voorzien hoewel de studie al bestaat. Wij 
zijn niet tegen de studie maar wel tegen het oprichten van een provinciaal domein omdat we dat geen 
geschikte locatie vinden.  
 
Dhr. Himpe, N-VA raadslid,  bedankt de gedeputeerde voor de verduidelijking , het kan interessant zijn 
zeker wat we meemaakten tijdens de zomermaanden  hebben in de provincie  dat we vaststellen dat 

heel wat bedrijven geconfronteerd werden met de problemen van water. Er zijn misschien in de buurt 
waterproblematieken waardoor een afbuffering kan gebeuren. Moeten we de kleiputten helemaal laten 
vollopen, dat heeft hij nu ook niet gezegd. We moeten rekening houden met twee kanten, een overschot 
van water, of het leeglopen. In heel wat buffers is dit nooit de bedoeling geweest. Het is ook de 
bedoeling soms een deel watervrij te houden. Die buffering kan pas worden gebruikt als de buffer niet 
helemaal vol staat want anders zit men ook met een probleem.  
 
Als gemeenteraadslid van Pittem, valt mevrouw Kaat Dewaele bijna van haar stoel. Ze heeft een goeie 
relatie met de burgemeester op politiek vlak dan. Ze moet luisteren wat er hier allemaal wordt gezegd, 
via de gemeente te weten dat er een studie zal komen. Ze zijn vragende partij voor de reconversie van 
die gebouwen. Dit zijn geen grote industrieterreinen.  We hebben weinig industriegrond in Pittem. Er zijn 

meer problemen dan men denkt. Men heeft daar problemen. Het zijn enorme putten! Ook de 
bereikbaarheid met tractoren is niet zo evident dat dit zonder studie zou kunnen gebeuren. Ze wil zich 
richten tot gedeputeerde en hem bedanken voor uw tussenkomst en om ons als gemeente op de hoogte 
te houden.  
 
Dhr. Van Wallegem, CD&V raadslid,  Hij kan dhr. Himpe, N-VA raadslid bijtreden. Hij wijst op de 
bevoorrading van de landbouw. Ze hebben water nodig, dit zou meegenomen worden in dit onderzoek.  
Dhr. Lodewyckx, Groen raadslid, wil zich namens zijn fractie verontschuldigen als er iets van klei 
achterblijft in deze zaal. Ze  hebben niet op tijd hun schoenen kunnen reinigen met hun verontschuldigen 
aan de facilitaire bedrijven. 
 
Mevr. Schotte ,Groen raadslid, stelt zich nogmaals bij eventueel onderlopen van dit bedrijf, de vraag hoe 

men het ziet? 
 
Gedeputeerde Guido Decorte is geen kenner, hij weet dat niet, vandaar opdracht gegeven aan een 
degelijk studiebureau om een onderzoek te starten. Dit is juist de bedoeling of dit mogelijk is. Dit zijn 
kritische vragen. Die studie kost geld, dit is al voorzien in 2017, ook voor een stuk betaald, die 10.000 € 
in 2018 is een restbedrag, misschien niet meer nodig. 
 
De voorzitster deelt mee de volgorde van de agenda  morgen anders te nemen. Eerst gedeputeerde 
Vereecke, aansluitend de vraagstelling en dan pas dhr. De Block die hopelijk aanbod komt. 
 
Dhr. Dumarey, Open Vld raadslid, kennisnetwerk duurzaam bouwen. Er wordt 225.000 euro budget 

voorzien particulieren en 38.000 voor openbare besturen in verband met advies duurzaam bouwen. In 



 

 

februari werd de site geopend onder de naam Acasus, waarom wordt bij de opmaak van dergelijke 
adviezen met de houding van hogere overheden? Wat is de huidige stand van zaken? Kan men een korte 
evaluatie geven en de toekomstvisie hieromtrent.  
 
Gedeputeerde, starten de ruwbouwwerken van Acasus zelf, wij hopen dat dit in 2018 kan worden 
beëindigd. u weet dat er daarnaast een woonhuis bevindt, dit zal  gerenoveerd worden op welke manier 
dat je een oude woning duurzaam kan maken. Het andere deel van het gebouw is een ontmoetingsplaats 
voor alle actoren die rond dit thema werken. Een heel goeie samenwerking vanuit de POM ,milieu, 

architecten zo dat we een integraal verhaal kunnen realiseren. Een toonpunt voor een architect, voor een 
bedrijf om te informeren en te sensibiliseren over alles wat te maken heeft over duurzaam bouwen .Dat 
is de moraal van het verhaal, gesteund vanuit provincie rond milieu kant ,vanuit de Pom de economische 
kant. Vanuit de sector zullen we dan een neutrale plek hebben. Als we ons richten op duurzaam wonen, 
de thematiek zal nog ruimer zijn. We kijken over vernieuwde woonvormen, in samenspraak met wonen. 
Er wordt rekening gehouden met adviezen van hogere overheden. De nieuwe energievormen zijn ook 
een grote uitdaging. Nieuwe uitdagingen zijn er ook gans de problematiek rond het S peil, heel wat 
vragen vanuit de sector en de particulieren. Heel wat mogelijkheden zien we hier. We hopen dat we de 
krijtlijnen klaar hebben tegen eind 2018.  
In aansluiting met dit antwoord, mag hij concluderen dat de kantoorruimtes die in de toekomst voorzien 
worden, uitsluitend  voor bedrijven die hiermee bezig zijn of zijn er  ook andere mogelijkheden. 
Vormingplus mag niet meer kantoorruimte huren. 

De gedeputeerde wil daarnaar toe groeien, bedrijven die gespecialiseerd zijn in deze zaak zullen 
voorrang krijgen. We moeten het ook niet leeg laten staan. Het zal een langzaamaan proces moeten zijn, 
eerst visueel zichtbaar zijn van wat er zich daar aan het onttrekken is,  vooraleer de jongere 
ondernemers ook aanwezig kunnen zijn. Vormingplus kent het verhaal, is op de hoogte, ze zitten ook al 
in een ander gebied, Spijtig genoeg dat ze verdwijnen uit de Westhoek.  Dit is zeker in overleg met hen.  
Infopunt provinciedomein Palingbeek- Kemmelberg. 
 
Dhr. Verkinderen, Open Vld raadslid, ter hoogte van het cafetaria aan de grote parking komt er een 
infopunt als onthaalpoort voor bezoekers van het kunstproject Coming remember. Hiervoor is €240.000 
voorzien.  Zijn er al plannen voor het infopunt na 2018? Wordt er verder nog ingezet op 
oorlogsherdenking in de streek? 
 

Mevr. Van Brabant,Vlaams Belang raadslid,  parkeerplaatsen in Kemmelberg. Eind 2014 was er een nota 
maar het agentschap hadden bezwaren rond de ingetekende parking. Er kwam een nieuw plan voor de 
inrichting van een nieuwe parkeerplaats. Er wordt gewerkt met twee sporen, de parking verschuift in de 
nieuwe plannen en neemt in capaciteit af. Met defensie wordt onderzocht of dit kan worden uitgebreid. 
Ook erfgoed Vlaanderen en natuur en bos moeten hun fiat geven. Het blijft een moeilijke kwestie omdat 
men in een  natuurgebied zit.  Welke stand van zaken in dit dossier? Is dit nu reeds in orde en is er een 
oplossing gevonden?  
 
Dhr. Guido Decorte, gedeputeerde dankt Dhr. Verkinderen.  De Palingbeek is een geliefkoosde plek waar 
u regelmatig gaat wandelen, het siert u dat u graag opmerkingen mee heeft, zo ook over het 
onthaalpunt aan de cafetaria. Er komt een onthaalpunt, niet alleen voor het beeldjesproject. Het is voor 

alles wat er te zien zal zijn en te beleven valt in de Palingbeek, vandaar 200.000 euro.  Het zal een mooi 
overzicht geven. Eind maart is er de voorstelling van het beeldjesproject. Kost wat kost moet dit infopunt 
klaar zijn.  Naast het bezoek rond het beeldjesproject  ook het domein veel meer te bieden heeft zoals 
de belangrijke oorlogssites zoals de bluf… Vooral de bluf,  heel mooi gerealiseerd, men kan kennismaken 
met de problematiek van de Ieperboog, met daarnaast een wandeling op die houten paden in het gebied 
die veelvuldig worden gebruikt.  Ook de toegang die we verbeterden. Die twee zaken rond het 
oorlogsgebeuren willen we via dit infopunt nog versterken. Men wil hiermee nog meer reclame maken. 
Het oorlogsverhaal stopt niet, het is nu aan ons om dit nog beter te maken,  dit in goeie samenwerking 
met de stad Ieper.  
De parking van Kemmelberg, dit is niet simpel omdat er een procedure loopt bij de Raad van State. 
Daarom zijn we bezig om een beperkte zone te gaan inrichten. Niet de volledige zone zal worden 
opgenomen in het PRUP, een deel wordt parking en een deel wordt speelzone. We gaan duidelijk bepalen 

waar die speelzone zich kan bevinden. Daar zal de parking verminderen maar de parking aan de bunker 
met toelating van defensie zal groter worden. Het netto aantal parkeerplaatsen zal worden opgelost door 
te verdelen over twee plaatsen. De parking aan de Kasteeldreef wordt hiervoor de omgevingsvergunning 
ingediend tegen begin 2018. Op die manier zal er directe toegang zijn. Dit kan een grote oplossing 
bieden.  De parking aan au chalet, daar zijn onderhandelingen bezig tussen de partijen want ook daar 
zijn procedure lopende bij de raad van state, of er nog een mogelijkheid bestaat om hier ook een parking 
te realiseren.  Dat is een vraagteken.  
 
Dhr. Ravyts,  Vlaams Belang-fractievoorzitter oorlogsherdenking, wat na 2018? Velen beseffen het niet 
maar eind 2018 zullen we de bestemde gelden zo goed als aangewend hebben, Gone West. Dat gaat 
over de 11 tot 13 miljoen euro die daaraan werd besteed. Dat is niet verevend. Hij gaat er niet vanuit 

dat dit na 2018 nogmaals wordt gedaan. Er komt toch geen nieuw Gone West verhaal met 



 

 

provinciemiddelen.  Wat zijn de plannen , is dit louter beperkt rond toerisme en recreatie in de 
Westhoek, Westtoer luikje 14-18, is het luikje zoals het Beaufort verhaal, morgen wordt deze zaak 
besproken. Wat met Oorlog en Vrede? Dat zijn belangrijke vragen.  
 
Dhr. Vanwalleghem, CD&V raadslid, In feite is deze tussenkomst geen vraagstelling maar een waardering 
voor hetgeen de provincie doet voor de gemeenten en de samenwerking. Naar aanleiding van de gelden 
2018 die voorzien zijn voor het uitmaken van een gunningsopdracht voor het uitwerken van het centrum.  
Het is ook zo dat er gelden voorzien zijn. Na een locatie analyse is het provinciaal beleid bereid te kiezen 

voor een optie midden West-Vlaanderen meer bepaald Roeselare voor het ontwikkelen van een regionaal 
educatief centrum. Ze vraagt aan het college van burgemeester en schepenen dan ook een engagement 
omtrent locatie gefocust op schoolpubliek, groot publiek zodat de gunningsopdracht voor het uitwerken 
van een visie nota kan worden opgesteld. De optie om een educatief centrum te Roeselare hoort tot het 
masterplan. Het biedt tal van voordelen zoals het ontwikkelen van buurtgroen ,nieuwe recreatieve en 
toeristische polen. Ook het ontwikkelen van een onthaalpunt om bestaande initiatieven in de buurt naar 
voeding, gezondheid … kan hierin worden verwerkt . Zo’n centrum zal een bovenlokale missie moeten 
hebben. De interne staatshervorming voorziet de belangrijkheid van het ontwikkelen van de regionale 
centra. Ook op vlak van bovenlokale samenwerking inzake landschap en landschapsbeleving. Het 
uitgangspunt van het provinciaal beleid is om het educatief aanbod gebiedsdekkend aan te bieden. Er is 
nog één wiite vlek rond educatieve centra nl . midden West-Vlaanderen. Heel wat partners zijn een 
educatief centrum genegen en willen engageren. Sinds 2012 zijn er reeds werkgroepen en verder 

gevorderde gesprekken met de partnerorganisaties maar door de interne staatshervorming kwam er 
onzekerheid over de bevoegdheden van de provinciebesturen en de bijhorende middelen. Educatieve 
centra stonden toen ter discussie. De stad stond niet stil en bleef met de deputatie de relatie warm 
houden. Na een voorstelling van een visie nota februari 2014 en de consultatie van betrokken partners 
maart 2017 stelde de provincie een definitieve visienota op. Deze nota geldt als basis voor de opdracht 
van het studiebureau. De opgestelde timing voor de provincie start gunningsopdracht eind 2017, einde 
gunningsopdracht voorjaar2018 tussentijds publieksmoment half 2018 uitwerken bouwprogramma mei 
2019  en dan start bouw educatief centrum 2020-2021.  We hopen op een opening in de lente 2022. 
Intussen is de erfpacht waarvan Roeselare eigenaar was afgerond. Eigenlijk heeft hij geen echte vraag 
maar hij wil aandringen dat het dossier sterk moet worden opgevolgd zodat het geen vertraging oploopt. 
Dhr. Vandermersch, Open Vld fractie-voorzitter, na deze uiteenzetting van collega Marc zal hij de vraag 
stellen. Volgend jaar wordt de bouw uitgewerkt. De realisatie volgt dan in 2019.  Ongetwijfeld heeft men 

al richting van visie van dit bezoekerscentrum. Hoe zien jullie de werking van dit bezoekerscentrum?  
Dhr. Ravyts, Vlaams Belang fractie-voorzitter, gaat wat men dan noemt een Kaat Dewaeletje doen, het is 
om te lachen. Hij heeft met zeer belangstelling geluisterd naar collega Van Walleghem  De vraag is al die 
mooie plannen die men uit de doeken doet, hebben de Roeselaarse gemeenteraadsleden de uitleg al 
gehad? Dit is nog niet het geval geweest. Op de regio commissie in eind december komt nog een 
provinciaal nummertje. Geen enkel probleem. Tegen de komst in het bergmolenbos zal hij zich niet 
verzetten maar hij heeft wel begrepen dat natuur en milieu-educatie zoals de nachtegaal, zoals het 
zwinbezoekerscentrum…  dat educatief centrum veel verder gaat dan natuur en milieu-educatie. . Het 
accent zal misschien niet direct liggen op de natuur- en milieu -educatie maar eerder over 
landschapsvisie, landschapsbeheer.  Hij weet het niet goed vandaar zijn korte tussenkomst. Daarvoor 
luistert hij naar de gedeputeerde vandaar zijn korte tussenkomst.  

 
Dhr. Vanwalleghem CD&V raadslid, dhr. De Reuse is het actiefste gemeenteraadslid van Roeselare, 
vanuit de oppositie uiteraard, hij leest ook de notulen. Wanneer hij dit zou nazien van september zou hij 
zien dat de erfpachtovereenkomst daar goedgekeurd is naar de provincie. Wat betreft de gemeenten is 
dit inderdaad nog niet gebeurd.  We moeten eerste de begroting van de provincie afwachten om te 
weten of dit werkelijk zal doorgaan. Daarna pas naar de gemeente uitleg geven met veel smile en 
enthousiasme. In het dossier zit de erfgoedpachtverbinding als bijlage.  
 
Gedeputeerde Guido Decorte: het siert u enthousiasme rond dit dossier. Hij wil hem bedanken dat hij  al 
een paar jaar ze aan hun mouw schudden. De provincie is rond met het nme centrum uitgenomen in het 
hartje van West-Vlaanderen nl. in het Roeselaarse. U hebt daar veel voor gedaan. We zijn overtuigd. De 
plek vanuit Roeselare is ook gegroeid om te kijken waar het kan komen. De erfpacht is ook vanuit het 

schepencollege. Het schepencollege van Roeselare heeft al veel werk verricht, het is een zeer 
constructieve samenwerking.  De werking van het bezoekerscentrum, zal dit niet gebruikt worden voor 
landschap? Hij wil verduidelijken dat het stadslandschap West-Vlaamse hart staat klaar om met dit 
stadslandschap gebruik te maken van het NME centrum. We hebben de mensen al in huis om dit mee te 
trekken. Het gaat niet alleen over Roeselare. Het gaat ook over de vijftien andere gemeenten. Het wordt 
een regionaal verhaal. Welke werking er zal komen, dit is de vrijheid aan de mensen van het 
stadlandschap om dit verder uit te werken en voor te bereiden. Dit gebeurt nu al in samenwerking met 
de milieu ambtenaren vanuit de regio. Die mensen zijn goed bezig inhoudelijk.  We mogen niet lopen, 
stap voor stap. Eerst dit bureau aanstellen, de studie uit te voeren; het zou de bedoeling moeten zijn dat 
er een studie opdracht zal komen. In de volgende legislatuur dat dit verhaal over ganse de provincie kan 
worden versterkt en mee ondersteund. 

 



 

 

Mevr. De Jonghe, Open Vld raadslid,  eerst en vooral wil ze benadrukken naar het belang van het domein 
Raversyde en de batterij Aachen.  Bij de oorlogsherdenking wordt dikwijls naar de Westhoek gekeken 
maar we mogen de kust niet vergeten. Daarom is de opmaak van een masterplan een goede zaak.  Ze 
heeft bepaalde vragen rond het opnemen van de brug in het masterplan. In welke fase van het dossier 
bevindt zich het dossier? Wanneer zijn de definitieve beslissingen gepland? Zijn er studies gebeurd 
waarbij de haalbaarheid van de brug gepeild worden? Zijn er geen andere mogelijkheden? Zal de 
omgeving gerespecteerd worden bij de komst van de eventuele brug? Dit stukje kust is de enige plek 
waar men kan langs het water rijden. Dit is ook een toeristische trekpleister.  

 
Dhr. Lodewijckx, Groen raadslid, naar de veiligheid van de bezoekers, op de duinenweg zijn er fietsers 
onvoorbereid voorbij de ingang fietsen. Het is domein van Oostende, men komt buiten, men wordt niet 
tegengehouden. Fietsers zien ook niet dat daar een uitgang is. Is daar overleg al geweest om die uitgang 
veiliger te maken? 
 
Dhr. Gedeputeerde: we komen van heel ver met het domein Raversyde. Het aantal personeelsleden is 
omhoog gebracht. Heel wat hectaren natuurgebied is er gerealiseerd.  Ze hebben een wandelzone 
gecreëerd. Dit domein is voor de kust heel belangrijk. Er is eerst in 2012 een visieplan opgemaakt, en nu 
is er een bureau die een concrete uitwerking rond gebouwen en rond toegang bezig is. De studie zal 
aantonen waar we eerst mee moeten beginnen. We zitten in verhaal zou men opteren om één centraal 
gebouw in het midden .Hierin zou ook het cafetaria moeten komen. Er zou een centraal gebouw komen 

waar toegang is vanop de dijk. De maritieme dienst zijn bereid om via de Koninklijke baan een toegang 
te realiseren. Ze zijn afgestapt van een brug maar zijn bereid om een centrale toegang te maken vanaf 
de dijk om op een veilige manier naar het domein te gaan.  Ze zullen langs de dijk ook een recreatief 
punt maken. We zijn bezig met een meerjarenplan, want we hebben samengezeten met andere Vlaamse 
agentschappen o.a. ANB. We zijn een stuk teleurgesteld in het feit dat men nu zegt we gaan een 
passende beoordeling worden gemaakt. Dit wil zeggen dat  door dit bijkomend natuurgebied te 
realiseren, we worden nu als het ware gestraft om opnieuw een onderzoek te starten. We zijn alweer 
weg voor twee jaar. We mogen niet plooien, we moeten voortdoen, er is toekomst. Dit visieplan is 
realistisch op gesteld. Stuk voor stuk opbouwen, zoals nu met batterij Aaken. We zijn continu bezig in dit 
totaal plan om dit domein beter te versterken.  
We hebben al samengezeten met wegen en verkeer. Via de duinenweg is inderdaad een heikel punt. We 
zijn aan het kijken met verkeersremmende factoren. Dezelfde vraag komt nu ook vanuit de 

Nieuwpoortse steenweg want het is ook gevaarlijk om langs daar binnen te rijden.  
 
Dhr. Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, wil kort tussenkomen, hij ondersteunt die dromen en 
plannen rond Raversyde want het domein heeft heel wat mogelijkheden.  Er is al veel ten goede 
gekomen. Wij hebben deze zomer in overleg geweest met de mensen van de griffie om een 
fractiemoment te organiseren. Het zou nu met de commissie gebeuren in Raversyde zelf. Misschien is het 
nog te vroeg , er moet meer duidelijkheid worden gegeven door agentschappen. Het slechte nieuws 
heeft u ook al gemeld, die bijkomende beoordeling die nu nodig is. Hij volgt de gedeputeerde volledig in 
die redenering.  Raversyde is een bijkomende troefkaart voor de kust. Hopelijk kan u dit ook in een 
volgende legislatuur als gedeputeerde verder kunt benaarstigen. 
 

Mevr. Dejonghe, Open Vld raadslid, is heel blij dat de provincie dit domein wil uitbouwen. De ingang 
langs de zeedijk is een groot pluspunt maar de brug is een brug te ver. Ze is heel blij te horen dat dit er 
niet komt, gewoon omdat zo’n uniek stukje zeedijk is die niet mag onderbroken worden. Ze hoopt dat er 
een veilige manier wordt gevonden om de mensen aan de overkant van de baan te krijgen.  
 
Dhr. Lodewijckx, Groen raadslid: de uitgang met de Duinenweg moet men vergelijken met een 
scholenuitgang. Men maakt dat de kinderen niet zomaar op straat lopen. Het moet ook gelijkaardig 
worden opgelost. Ook moet er worden gewaarschuwd voor die drukke weg. Heel wat fietsers nemen deze 
weg. Samen met de stad Oostende moet er een oplossing komen. 
 
Mevr. Carette, Open Vld raadslid: het provinciedomein Lippensgoed Bulskampveld wordt in 2018 verder 
grondig onder handen genomen met de realisatie van deelprojecten uit het masterplan. Hierbij had ze de 

vraag gesteld gaat dit de instandhoudingskosten naar personeel en werking vergroot of niet? 
Mevr. De Mulder, N-VA raadslid, de provincie staat voor cohesie een belangrijke zin in uw 
openingstoespraak, aantrekkingskracht, zwaartekracht lijkt haar zeker ook toepasselijk om de 
provinciedomeinen en meer bepaald voor haar het Bulskampveld . Ze citeert: de ontmoetingsplaats, het 
raakvlak waar regionale besturen elkaar ontmoeten  samenbrengen en samenwerken en dan verbinden. 
Toch zijn die doelstellingen verre van bereikt. Blijkbaar is de samenwerking met de verschillende 
omliggende gemeenten niet optimaal. Men heeft het gevoel dat dit domein op zichzelf staat en geen deel 
uitmaakt van de buurgemeenten. De band met de gemeenten is miniem, de natuur is indrukwekkend. Er 
worden veel activiteiten georganiseerd maar steeds in hetzelfde kader. Geen variëteiten, geen ludieke 
projecten voor de jeugd, verenigingen organiseren daar weinig. Indien men toch iets wil ondernemen, 
moet men het zeer lang op voorhand aanvragen.  De provincie heeft een studie laten uitwerken door 

studiebureau Missing link. Er kwamen mooie voorstellen uit.  Toch is er nog weinig uitgevoerd. Bij de 



 

 

opendeurdag wordt wel medewerking gevraagd van de gemeenten zo was er het feest van het 
landschapspark met een proeverij, positief dus.  In het budget 2018 voorziet men een bepaalde 
uitbreidingen, rond de bijen. Er komt ook een project hierrond. Worden de gemeenten hierbij betrokken? 
Ze hebben het gevoel van niet. Het alternatief van leegstaande gebouwen is natuurklassen op te bouwen 
met natuurlijk materiaal. Participieren scholen hierin?  Veel is al gerealiseerd maar het kan nog veel 
beter? Is er voldoende bevraging naar de gemeenten? Ze krijgt de landschapskracht, vier maal per jaar, 
twee maal per jaar is er een brochure, mooi weer of niet, heel wat wandelaars genieten van de natuur. 
Het landschapspark is meer dan wandelen alleen. 

Beernem Oostkamp willen mee werken… .waarom niet verder gaan?  
 
Dhr. Lodewyckx, Groen raadslid, het belevingspad , rond blinde tuinen speciale voorzieningen, is dit 
specifiek met blinde organisaties bekeken? 
 
Dhr. Ravyts , Vlaams Belang-fractievoorzitter hij krijgt altijd goesting om tussen te komen. Het 
landschapspark Bulskampveld zit de provincie in. Hij weet of de provincie de vergaderingen bijwonen. De 
gemeenten zitten hierin, ze hebben niet genoeg inspraak tenzij dit agentschap een dictatuur voert. 
Het is nog interessant die leegstaande gebouwen, agrarische collectie is eruit… hoe zit dat daar? 
Mevr. De Mulder, N-VA raadslid, de gemeenten zitten samen in de initiatiefgroep, ze komen dikwijls 
samen maar ze zeggen dat er te weinig vernieuwende concepten zijn. Ze komen te weinig aanbod tijdens 
de vergaderingen. 

 
Dhr. Guido Decorte, wat moet hij daarop antwoorden? Wat zou u graag hebben? Het gaat om een aantal 
zaken van het domein zelf. Hij is zelfs voorzitter. Het draait heel goed dat ze de medewerking en de 
trekkersrol van de provincie zijn ze heel tevreden. Hij heeft de indruk dat zij dat niet weet. We komen 
straks zitbanken inhulden. Er zitten daar heel wat diensten, er komt een nieuwe onthaal infrastructuur, 
er komt ook een nieuw belevingspad. Er zit daar een werkgroep vanuit de sector, dus ook vanuit de 
blinde problematiek. Het is ontstaan vanuit de zorgsector. Hij wil hem daarover informeren.  
Samenwerking met gemeenten, wat zijn de opmerkingen, hij staat daar zeker voor open. Hij zit de 
vergaderingen voor. Het is de bedoeling vanuit de provincie om dit gebied sterker op de kaart te zetten. 
We hebben geen andere zaken in.  
Het project van toerisme , ook Ruiselede zit daarin, er is gewerkt. Zeg ons gerust waar we kunnen 
verbeteren, we doen dit met de beste bedoelingen. Indien provincie niet aanwezig zou zijn, valt dit in 

duigen.  
 
Dhr. Aernoudt, N-VA raadslid,  algemene opmerking dit komt niet alleen uit de omgeving, van de 
omliggende gemeenten. Het gaat vooral over de moeilijkheden om vanuit de gemeenten om daar iets te 
kunnen doen. De samenwerking met andere besturen loopt niet van een leien dak , dit is moeilijk, niet 
alleen in het Bulskampveld, dit is ook vanuit domein Aartrijke. Misschien kan dit beter gecoördineerd 
worden. Het antwoord blijft altijd uit.  
 
Mevr. De Waele, Open Vld raadslid, in totaal €794. 500 voorzien om de gemeenten te ondersteunen  en 
te stimuleren wordt voorzien  om de gemeenten te ondersteunen om werk te maken van een globaal 
klimaatbeleid  waar klimaatbewust centraal staat.  

Hoeveel West-Vlaamse gemeenten beschikken over een eigen klimaatplan? 
Welke resultaten worden verwacht omtrent lokaal integraal klimaatbeleid?   
Hoe gebeurt de opvolging van de gemeenten die een toelage krijgen?   
 
Dhr. Tavernier, Groen raadslid,  in de commissie werd al toegelicht welke bedragen waarvoor bestemd 
zijn.  Er zijn natuurlijk elders in het budget bepaalde zaken opgenomen. Als dit dak van dit gebouw 
heraangelegd wordt, ook geïsoleerd wordt.  De zonnepanelen die zullen komen. De beperkte bedragen 
en maatregelen die vandaag zijn opgenomen in het budget gaan we niet slagen om deze doelstellingen 
te halen. De doelstelling is om tegen 2030 klimaat neutraal te zijn. Hij is een beetje bang dat de 
subsidies worden gebruikt om te compenseren het grootste deel van onze  co2 uitstoot die we vanuit de 
provinciale organisatie genereren. De eerste stap zou moeten zijn van de CO2 van onze provinciale 
organisatie te beperken en daarna een tweede stap te zetten.  Hij hoopt dat zijn bezorgdheid kan worden 

weggenomen. 
 
Dhr. Roose, sp.a raadslid, wil vernemen dat als de beslissingen reeds genomen zijn, welke gemeenten 
welke bedragen krijgen, is die informatie beschikbaar. Wat heeft die eerste call eigenlijk geleerd uit 
projecten die ingediend zijn? Moet de oproep worden bijgestuurd of aangepast om projecten te hebben 
die voldoende vernieuwend zijn? Kan dit repetitief zijn in andere gemeenten zodanig dat ze als voorbeeld 
kunnen dienen. Vorig jaar dacht hij zich te herinneren dat in budget 2017 dat er 30.000 euro voorzien 
was voor rechtstreeks ondersteuning van lokale besturen. Dit bedrag zien we niet terug in het budget op 
zich. Heel wat gemeenten stellen vragen van bedrijven over software programma’s  om 
burgemeestersconvenanten om op educatieve manier en transparante manier te tonen zodanig dat het 
voor het bestuur interessant is te tonen zowel voor de gemeenten als  de burgers. Bestaat er een 

mogelijkheid dat provincie en gemeenten om hierover samen te werken?  



 

 

 
Dhr. G. Decorte, gedeputeerde, we zitten op het spoor van een nieuw Europees project waarvan we 
hopen dat we die gelden kunnen hergebruiken.  We moeten nog meer nieuws hebben. Via dit project 
hebben we de kennis en de knowhow om de gemeenten ondersteuning te kunnen geven. Wat we geleerd 
hebben uit de 19 dossiers die binnen zijn, sommigen hebben er zich vlug vanaf gemaakt. We moeten 
zorgen en kijken naar het verhaal dat op een zinvolle manier de CO2 verminderd wordt. De gemeenten 
moeten worden aangemoedigd om sterkere projecten naar voor te brengen die op langere termijn 
interessanter zijn. De beslissing is nog niet gevallen.  Hij laat het over aan de deskundigen van de 

administratie om hierover een beslissing te nemen. Zij doen dit in dit verhaal en  blijven dit opvolgen van 
die zaken.  
De interne campagne is heel belangrijk, het is maar 2000 euro. Toch wil hij zeggen dat de initiatieven die 
we intern nemen nl . het provinciaal patrimonium, het aankoopbeleid en mobiliteit. Dat zijn de drie luiken 
waar we intern sterk opwerken. Dit wordt begeleid door een full-time personeelslid die we speciaal 
hiervoor hebben aangeworven.  De middelen die hiervoor ter beschikking worden gesteld, komen vanuit 
andere diensten. Eigenlijk moeten we een optelsom maken van de initiatieven die we nemen. Dat zou 
objectiever zijn. Hij blijft erbij dat drie provinciale doelstellingen rond klimaat hebben nl. de interne 
organisatie, waar we gaan voor nul co2 in 2030 en we werken op patrimonium, aankoopbeleid en 
mobiliteit. Daarnaast hebben we het extern verhaal waarmee we als kennispartner, facilitator, 
coördinator willen optreden voor de gemeenten rond vijf  thema’s: hernieuwbare energie, duurzame 
mobiliteit, water en landschappen, economie en renovatie, en ruimte en wonen. Er is al heel wat in 

beweging. We zullen ons niet alleen toespitsen op de gemeenten. Een of twee West-Vlaamse gemeenten 
doen niet mee, de andere zijn opgenomen in het burgemeestersconvenant. De gemeenten vragen 
ondersteuning . Er moet nog een tandje bijgestoken worden. Rond dit extern verhaal zijn we facilitator 
en werken we samen met de twee intercommunales, Infrax en Eandis. Toch mag men niet vergeten dat 
we heel wat andere dingen doen, gans het milieu verhaal, milieu zorg, het mos verhaal op school, dat 
heeft zuiver met klimaat te maken. Alles wat de Pom aan het verwezenlijken is naar de bedrijfswereld,  
de testkaravaan, mos verhaal, onze regionale bosgroepen, biodiversiteitsverhaal, dit kadert allemaal in 
het klimaatbeleid waarvan hij vindt dat die mevrouw haar uiterste best  doet om horizontaal om een stap 
vooruit te zetten . Het is niet makkelijk.  Iedereen is er zich van bewust om verder te werken, ook op 
ons niveau en we ervaren dat de gemeenten ook vragende partij zijn.  
 
De heer Tavernier, Groen-raadslid, hij stelt dat er een rekensom gemaakt moet worden als de provincie 

een klimaatneutrale organisatie wil worden. In 2030 moet de rekensom op nul staan. De heer Tavernier 
ziet in het budget twee projecten die mogelijk een serieuze impact kunnen hebben op het 
energieverbruik van deze provincie. De heer Tavernier concludeert voorlopig dat de provincie er op dit 
tempo niet zal raken. 
 
Dhr. G. Decorte, gedeputeerde  zal een website opzetten waarbij je alles kunt volgen. Intern zijn ze daar 
nog altijd mee bezig zijn. Er zijn een aantal dingen die men niet weet.  
Mevr. Castelijn, Vlaams Belang raadslid, stelt een vraagje in verband met  de afwerking van het 
provinciedomein. Ijzerboomgaard is een belangrijke investering en zal een mooie realisatie worden.  Dit 
domein in de schaduw van de Ijzertoren wordt een mooi project. Er wordt 1,8 miljoen uitgetrokken, 
wordt dit een provinciaal infocentrum? Is er een businessplan voor de kosten zoals het personeel, 

werking onderhoud?  
 
Dhr. Decorte, gedeputeerde, we zitten in een finale fase, de afwerking van de speelzone en afwerking 
van het hoevegebouw zelf. We zijn op stap geweest via openbare aanbesteding met de Groene Kans.  
We zijn nu aan het kijken of er een mogelijkheid bestaat om aan de groene kans de kans te geven om 
dit fietscafé uit te baten. Dat zou heel mooi zijn om hiervan een sociaal project te maken. Mensen die het 
moeilijk hebben op de arbeidsmarkt mee helpen te realiseren. Daarnaast is de realisatie en uitbating van 
de pluktuin, de dieren, de dierenweide , kan uitgebaat worden door mensen van de Groene kans. Wat 
het fietscafé betreft, zijn we nog met de onderhandelingen bezig. In combinatie met de groendienst 
zouden we moeten in staat zijn om dit domein te kunnen uitbaten. We moeten de mens de tijd geven om 
hierover na te denken of dit mogelijk is. 
 

Dhr. Coupillie, N-VA raadslid, de koolhofput..Aan dit uur neemt hij men nog eens mee naar de 
Koolhofput.  Vorige jaar werd daar 390. 000 voorzien. Zal de uitbouw van dit domein in 2018  werkelijk 
aangepakt worden zoals destijds voorgesteld. Is er in het budget een brug voorzien ten zuiden van de 
put of gaat men voor een budgettair goedkoper veerponton? Nu we toch over bruggen hebben, twee 
maanden geleden hebben we de restauratie van de brug in het verlengde van de frontzate  goedgekeurd.  
Deze brug zal gebruikt worden over de aanleg van dit domein maar als dit voorbij is, hoeveel vierwielers 
nog over die brug zullen rijden. Nog een toemaatje: op het domein dienen heel wat graafwerken te 
gebeuren, we zitten in nabijheid van de frontzate,  heb je die problemen zoals Ijzerboomgaard 
ingecalculeerd? Misschien aanwezigheid van oorlogsmunitie , is daar vanuit de deputatie aan gedacht?  
Of hebben we hier niet voorziene budgetten?  
 



 

 

G. Decorte , de gedeputeerde, Eerst de werken van de brug en daarna de Koolhofput zelf. De reden van 
de vertraging van de werking van de Koolhofput is dat we nog altijd aan het onderhandelen zijn met 
onroerend erfgoed zijn. Misschien kan er eens iemand een duwtje in de rug geven aan de minister dat 
het eens zou vooruit gaan.  Eerst de werken aan de brug, we zijn nog altijd aan het onderhandelen met 
onroerend erfgoed. We zijn ook bezig aan een erfgoedonderzoek, we zitten in een zeer beschermende 
zone vandaar dat dit zolang duurt.  Het gaat vooral tot de toegang van de Koolhofput. Zij gaan bepalen 
wat mag en wat niet mag. Het zal afhankelijk zijn van hen en van niemand anders.  
Wat de voetgangersbrug betreft, die komt er. Het veerponton zal er niet komen omwille van het feit van 

de waterspiegel. Er is ook voorzien dat indien munitie is er iets kan worden gedaan.  
Hoeveel vierwielers zullen er nog rijden over die gerestaureerde brug nadat de werken gedaan zijn? 
Heeft u daar een schatting van per jaar?  
 
Dhr. Decorte, gedeputeerde  In de vorige provincieraad hebben we het hier al over gehad,  hij zal het 
niet meer herhalen waarom dit belangrijk was.  We verschillen daarvan van mening, geen discussie 
meer. Er  is een beslissing gebeurd op basis van een ploeg van technici die de provincie geadviseerd 
hebben. We gaan dit ook zo doen.  
 
Mevr. Kaat De Waele, Open Vld raadslid,  De laatste vraag zal een korte vraag zijn, het gaat over de 
groene assen, voor het onderhoud van het Guldensporenpad wordt 400.000 euro voorzien gespreid over 
drie jaar. Er wordt 580.000 euro voorzien voor een nieuwe groene as en er wordt 2,1 miljoen voorzien 

voor de aanleg van de Bosroute. Dit zijn mooie bedragen. Haar vraag is kaderen die investeringen in 
projecten van Europa? Zijn er hier ontvangsten voorzien?  
 
Dhr. G. Decorte, gedeputeerde: Ze doen dit met eigen middelen.  Er zijn geen Europese middelen 
voorzien. Niet voor wat betreft voor de opgesomde assen. Wat we wel doen, is dat  sommige stukken 
worden ingericht vanuit financiële ondersteuning vanuit het fietsfonds. Hij meent te weten maar hij kan 
dit niet met zekerheid zeggen dat er een stukje van de Kleihofroute een stukje door het fietsfond wordt 
gefinancierd. Eigen middelen, 60-40 met Vlaanderen, als we dit kunnen realiseren, dan doen we dit ook. 
Van zodra we met de groene assen in die buiten gebieden zijn, moeten ze zelf betalen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking en schorst de provincieraad. 
 

De voorzitter heropent de zitting van de provincieraad van 16 november 2017 op 29 november 2017 om 
14.00u. De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen: 

- Aan de balie kan elk raadslid een boekje verkrijgen m.b.t. de bevoegdheid onderwijs 

van gedeputeerde Vereecke. 
 

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, geeft een toelichting bij zijn bevoegdheden (algemene 
financiering, budget en administratieve beroepen, personeel, informatietechnologie, sport en provinciaal 
onderwijs). 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de derde 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, stelt zich vragen bij de gevolgde werkwijze in verband met de 
tweede verblijfsbelasting. Er werden meer dan 20.000 formulieren verstuurd, de gemeenten waren niet 
op de hoogte maar kregen er wel veel vragen over en uiteindelijk heeft de hele operatie geen resultaat 
opgeleverd. Hij sluit zich aan bij het streven naar een correcte inning, maar vraagt om dit in de toekomst 
beter aan te pakken. 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, wijst op het advies van het Rekenhof in verband 
met het structureel evenwicht en de verplichte positieve autofinancieringsmarge. Hij verwijst daarbij 

naar de omzendbrief van de bevoegde minister. Hij vraagt toelichting over het advies van het Rekenhof. 
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, merkt op dat alle belastingen verhogen, behalve die van de 
jachtverloven. Waarom worden deze niet verhoogd, zo vraagt hij. 
 
In verband met de opmerking van de heer Aernoudt verwijst de heer Vereecke naar de bespreking in de 
commissie. De belangrijkste les die eruit getrokken wordt is dat er duidelijk gecommuniceerd en 
geïnformeerd moet worden zodat de betrokkenen weten waarover het gaat. Hij stelt voor om hierover 
een infopunt te organiseren in de commissie. 
 
Ten aanzien van de heer Ravyts licht de gedeputeerde toe dat de positieve autofinancieringsmarge 
uitzonderlijk gevraagd werd middels een omzendbrief omwille van het verkiezingsjaar. Hij wijst er op dat 



 

 

het Rekenhof een positieve autofinancieringsmarge vraagt in 2020 en daar wordt aan voldaan. Voor het 
jaar 2019 is de kans overigens groot dat niet alle leningen opgenomen zullen moeten worden. 
 
Ten aanzien van de heer Lodewyckx verduidelijkt de heer Vereecke dat de belastingen enkel worden 
geïndexeerd en niet verhoogd. Er wordt geen indexatie toegepast op de jachtverloven. Het gaat over 
32.000 euro per jaar, dus dat zal het verschil niet maken op de begroting, zo stelt hij. 
 
De heer Lodewyckx merkt op dat er wel nog kleine bedragen in de begroting opgenomen zijn. 

 
De heer Piet Vandermersch, Open Vld-fractievoorzitter, wijst op de aanhoudende problemen met 
betrekking tot de digitale omgevingsvergunning. Hij vraagt of die problemen al van de baan zijn. 
 
De heer Ravyts wijst in dat verband op een schrijven van de dienst vergunningen aan de bevoegde 
Vlaamse minister. Het invoeren van dit digitale project gebeurde zonder voorafgaandelijke testen of een 
proefperiode. Het aantal ingediende Vlarem-dossiers ligt beduidend lager en bijgevolg is er bezorgdheid 
over de impact op de economische bedrijvigheid. Dat lage aantal had blijkbaar te maken met de 
moeilijkheden bij het indienen van dergelijke dossiers. Hij vraagt naar de stand van zaken. 
 
De heer Vereecke benadrukt dat de provinciale dienst vergunningen dit allemaal goed opvolgt. De 
bezorgdheden zijn inderdaad overgemaakt aan het kabinet van de minister. Voor de stand van zaken 

verwijst hij naar het verslag van de ‘taskforce implementatie omgevingsvergunning’. Ook zij hebben dus 
vastgesteld dat het een proces van vallen en opstaan is. Momenteel heeft geen enkele 
softwareleverancier een geautomatiseerd dossieropvolgingssysteem. Dit wordt nu samen met Cevi 
bekeken en in december zou er een testversie klaar zijn. Intussen nam en neemt de provincie een aantal 
maatregelen. Zo is er bij de behandeling van de dossiers een digitaal scherm aanwezig en wordt er 
gewerkt aan een oplossing voor de digitale handtekening. Hij besluit dat het hele project te kampen 
heeft met kinderziekten en goed opgevolgd moet worden, maar hij heeft er vertrouwen in dat het in orde 
komt. 
 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, geeft de cijfers van het aantal ingediende en behandelde dossiers. 
Het gaat om een grote verandering en dat gaat gepaard met een aantal problemen. De 
omgevingsvergunning op zich vindt hij een goede zaak. 

 
De heer Peter Roose, sp.a-fractievoorzitter, vraagt of er een conceptnota opgemaakt kan worden over de 
introductie van digitale dossiers binnen de provinciale administratie. Hij stelt vast dat bepaalde 
gemeenten in West-Vlaanderen op dat vlak al veel verder staan. Meer digitaal werken betekent onder 
meer een vermindering van de papierberg en de portkosten. Hij is van mening dat de nieuwe deputatie 
moet kunnen werken met digitale dossiers. Hij merkt nog op dat de kloof met de steden en gemeenten 
groter aan het worden is, want zij evolueren sneller op dat vlak. 
 
De heer Vereecke beaamt dat sommige gemeenten al verder staan op het vlak van digitalisering. Hij 
wijst er op dat de portkosten nu al dalende zijn. Ook merkt hij op dat digitaal werken ook geld kost, 
bijvoorbeeld voor licenties en onderhoud van soft- en hardware. Momenteel wordt informatie ingewonnen 

over papierloos vergaderen. Hij stelt voor om daar een infopunt aan te wijden in een commissie. 
 
De heer Roose stipt aan dat digitaal werken veel meer is dan papierloos vergaderen. Er is nood aan een 
architectuurnota die beschrijft waar je naar toe wil. Er zijn al heel wat goede voorbeelden in West-
Vlaanderen, zo merkt hij op. Het is vooral ook belangrijk dat de verschillende puzzelstukken 
samengelegd worden tot een volledig digitaal verhaal. 
 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, wijst er op dat publieke wifi veel nuttige informatie kan 
opleveren. Hij vraagt naar de status van publieke wifi in de provinciale domeinen en wil weten of er 
gedacht wordt aan een stimulerend beleid op dat vlak ten aanzien van de gemeenten. 
 
De heer Ravyts herinnert aan een eerdere vraag met betrekking tot het live streamen van de 

provincieraad. Hij vraagt of de deputatie daar interesse voor heeft. 
 
De heer Vereecke antwoordt ten aanzien van de heer Dumarey dat publieke wifi inderdaad aan belang 
wint. De provinciale gebouwen zijn voorzien van publieke wifi. Dit wordt ingevoerd waar het kan. In het 
domein De Gavers loopt een project voor volledige dekking, maar er zijn bijkomende voorzieningen 
nodig. Als dit positief geëvalueerd wordt, dan kan het als voorbeeld dienen voor de andere domeinen. Er 
zijn geen acties gepland ten aanzien van de gemeenten. Er loopt wel een Europees project in verband 
met wifi, maar dit valt onder communicatie. 
 
Ten aanzien van de heer Ravyts antwoordt de heer Decorte, gedeputeerde, dat het vragenuurtje al te 
volgen is via livestream. De plenaire zitting zelf wordt ‘s avonds samengevat op Focus-WTV. 

 



 

 

De heer Johan Rollez, N-VA-raadslid, merkt op dat er nu een apart beleidsdomein voorzien is voor 
bovenlokale veiligheidsopleidingen en -voorzieningen. Hij vindt dat positief, want het schept 
duidelijkheid. Hij verwacht bij het beleidsdomein personeel wel meer acties en actieplannen. Onder 
bestuurlijke organisatie staan er wel acties en actieplannen met betrekking tot personeel. Hij stelt voor 
om deze te verschuiven naar het beleidsdomein personeel. Ten slotte merkt hij op dat de negen 
krachtlijnen van het personeelsbeleid niet opgenomen zijn in het commissieverslag. 
 
De heer Hugo De Plecker, Open Vld-raadslid, merkt op dat de provincie een metamorfose zal ondergaan. 

Er zullen ongeveer 180 personeelsleden minder zijn. Welk specifiek beleid werd naar hen toe gevoerd, zo 
vraagt hij. 
 
De heer Ravyts vraagt of er verschillen zijn tussen de rechtspositieregeling van enerzijds de provincie en 
anderzijds die van Waregem en Kortrijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat het personeel dat overgaat 
naar een lokaal bestuur moet inleveren. 
 
In verband met de herinrichting van het personeelsrestaurant merkt de heer Ravyts op dat er blijkbaar 
enkele obstakels zijn voor minder mobiele mensen. Hij vraagt of er vooraf advies ingewonnen werd bij 
Inter en of de obstakels intussen weggewerkt zijn. 
 
De heer Axel Weydts, sp.a-raadslid, licht ten aanzien van de heer Ravyts toe dat de rechtspositieregeling 

van de provincie iets beter is dan die van de stad Kortrijk. Er worden maatregelen genomen zodat het 
personeel dezelfde rechten kan behouden. 
 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-fractievoorzitter, stelt vast dat het aantal vastbenoemden op A- en C-
niveau eerst daalt en dan terug stijgt in 2019, en dat het aantal contractuelen daalt. Is dat een 
beleidskeuze en is dat niet in tegenspraak met het zonet vermelde principe ‘maximaal contractuele 
invulling’, zo vraagt ze. Ook wil ze meer toelichting bij de recent gepubliceerd vacature medewerker voor 
de dienst cultuur via interne mobiliteit. 
 
De heer Rik Soens, CD&V-raadslid, licht toe dat de rechtspositieregeling binnenkort besproken wordt 
door het stadsbestuur van Waregem en dat er ook nog een overleg daarover gepland is met de 
deputatie. 

 
De heer Vereecke antwoordt ten aanzien van de heer Rollez dat zijn opmerkingen over de acties en 
actieplannen in verband met personeel genoteerd werden. Hij zal navragen of alles in verband met 
personeel op één plaats gezet kan worden. Hij zal daar nadien over rapporteren. De negen krachtlijnen 
van het personeelsbeleid zijn intussen raadpleegbaar via Cobra. 
 
Ten aanzien van de heer De Plecker licht de gedeputeerde toe dat 97 VTE’s de overstap maken.  
 
In verband met het vernieuwde personeelsrestaurant beaamt de heer Vereecke ten aanzien van de heer 
Ravyts dat de vakorganisatie inderdaad enkele opmerkingen in verband met de toegankelijkheid. Aan 
een aantal opmerkingen is intussen al tegemoet gekomen. Er werd vooraf geen advies gevraagd aan 

Inter, maar in het bestek werd wel een punt opgenomen over toegankelijkheid. Bovendien kan het 
advies van Inter nog steeds gevraagd worden. Dit zou geen onoverkomelijke problemen opleveren.  
 
In verband met de personeelsleden die overgaan naar Kortrijk en Waregem merkt de gedeputeerde op 
dat dezelfde bezorgdheid geuit is in de ambtelijke stuurgroep. Daar werd ook gewezen op de discussie 
over wie welke personeelsleden zou overnemen. Waregem en Kortrijk zijn dit aan het bekijken. Binnen 
de provincie volgt de griffier dit op. De bescherming van de rechten en het statuut van de betrokken 
personeelsleden is gegarandeerd. 
 
Ten aanzien van mevrouw Schotte verduidelijkt de gedeputeerde dat verlofstelsels niet op lange termijn 
ingeschat kunnen worden. Door middel van kwartaalcijfers kan de situatie op dat moment beter 
weergegeven worden. In verband met de krachtlijnen van het personeelsbeleid merkt hij op dat dit geen 

dogma’s zijn; het zijn principes waar van kan afgeweken worden. Er wordt telkens een afweging 
gemaakt. De vakbonden vragen steeds waarom bepaalde functies niet statutair ingevuld worden en dit 
wordt telkens beargumenteerd. 
 
Wat betreft de vacature voor de dienst cultuur stipt de heer Vereecke aan dat de provincie bevoegd is 
voor cultuur tot eind 2017. De dienst werkt nog en de beslissing om die functie nog in te vullen is 
genomen op basis van de nood van de dienst. Dit gebeurt overigens in samenspraak met de Vlaamse 
overheid. De middelen en dus ook dat personeelslid gaan per 1 januari 2018 over naar Vlaanderen. 
 
De heer Rollez bedankt de gedeputeerde omdat er rekening gehouden zal worden met zijn opmerkingen. 
Hij benadrukt dat hij geen problemen heeft met de acties op zich, maar wil voorstellen om de acties te 

clusteren die ten goede komen van het personeel. 



 

 

 
De heer Ravyts merkt in verband met de rechtspositieregeling op dat er blijkbaar meer problemen zijn 
met de overname van personeel door steden en gemeenten dan met de overname door Vlaanderen. In 
Waregem en Kortrijk komt het goed, maar hij verwijst in dit verband ook naar de perikelen met 
betrekking tot het personeel van de Arenbergschouwburg in Antwerpen. 
 
Mevrouw Schotte stelt vast dat vooral het aantal personeelsleden op A- en C-niveau stijgt in 2019. Dit 
vindt zij in tegenspraak met het zevende principe. In verband met de vacature bij de dienst cultuur blijft 

ze het vreemd vinden dat er nog iemand aangeworven wordt voor één maand. 
 
Mevrouw Marleen De Mulder, N-VA-raadslid, vraagt toelichting bij de vacature voor Be-Part. 
 
De heer Vereecke antwoordt dat een personeelslid van Be-Part een zwaar arbeidsongeval had en 
vervangen moet worden. Hij vermoedt dat het daarmee te maken heeft. En indien niet, als er een 
aanwerving nodig is voor de goede werking van de dienst, dan is dat zo. Dat staat los van het feit of het 
een taak is voor de provincie of voor Vlaanderen. 
 
Ten aanzien van mevrouw Schotte merkt de gedeputeerde op dat er van principes afgeweken kan 
worden en dat daar telkens argumenten voor zijn. Er gebeuren geen bijkomende aanwervingen. 
 

Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, stipt aan dat de bijdrage van de provincie belangrijk 
is voor sportverenigingen. Vlaanderen zal dit slechts gedeeltelijk verder zetten. In welke mate zullen er 
nog bijdragen naar sportverenigingen gaan in de vorm van bijdragen voor publiciteit en wat met de focus 
op de G-sport, zo vraagt ze. In verband met de veiligheidscamera’s in De Gavers vraagt ze wie toegang 
heeft tot de beelden en waar de camera’s geplaatst zullen worden. 
 
De heer Vereecke licht toe dat er een camera verplaatst wordt op vraag van de politiediensten. Enkel de 
politie mag dergelijke camerabeelden bekijken. De camera aan de zwemzone wordt zeker niet verplaatst, 
want die beelden waren erg belangrijk bij het recente ongeval dat daar plaatsvond. Er komt een camera 
bij de parking, want beelden van nummerplaten zijn belangrijk. Ook met het oog op het bestrijden van 
overlast bewijzen camera’s hun nut. 
 

In verband met de sportbudgetten antwoordt de gedeputeerde dat de administratie dit nog aan het 
bekijken is. Er komt geen budgetverhoging, maar er wordt wel gezocht naar een oplossing. Hij meent 
dat dit het onderwerp kan zijn van een infopunt. 
 
De heer Claude Croes, CD&V-raadslid, bevestigt dat er een goede samenwerking is tussen de politie en 
de provincie wat betreft De Gavers. Hij dringt wel aan op een overleg met het oog op de evaluatie van de 
voorbije maanden en het maken van goede afspraken voor de toekomst. 
 
De heer Vereecke beaamt dat de samenwerking met de politie goed is. Hij is zelf ook geïnteresseerd in 
de evaluatie en dus zal hij een overleg laten regelen. 
 

Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar de taskforce vluchtelingen en het 
belang van taal voor een vlotte integratie. In het Gemeenschapsonderwijs (GO) laat men leerlingen nu in 
de eigen moedertaal spreken tussen de lessen in. Dit is in tegenspraak met elkaar. Ze vraagt hoe men 
daarmee omgaat in het provinciaal onderwijs. 
 
De heer Vereecke merkt op dat wat er gebeurt op de speelplaats geen link heeft met het bespreken van 
het budget. De provincie heeft geen centra voor volwassenenonderwijs meer en organiseert zelf geen 
taallessen. Hij vraagt om dit nuchter en rationeel te bekijken, en wijst er op dat de vraag van mevrouw 
Castelein een politieke inslag heeft. 
 
De heer Dumarey vraagt verduidelijking over STE(A)M-IT. Er ging onlangs een nieuw educatief project 
van start in Oostende onder de naam STE(A)M-IT. Is dit een proefproject en staat er een samenwerking 

met de bedrijfswereld op de planning, zo wil hij weten. 
 
Mevrouw Kaat De Waele, Open Vld-raadslid, merkt op dat het PTI het goed doet en regelmatig positief in 
het nieuws komt. Klopt het evenwel, zo vraagt ze, dat het statuut van de directeur nog steeds niet juist 
ingevuld is. Ook wijst ze op de geslaagde herwaardering van het textielonderwijs. Ze vraagt welke 
plannen men heeft voor de andere richtingen die het niet goed doen. Ze wil weten of de toelagen voor 
innoverende projecten enkel gelden voor het secundair onderwijs, of ook voor het volwassenenonderwijs. 
Ten slotte vraagt ze in verband met Technoboost hoe het project een oplossing kan bieden voor enerzijds 
het onderwijs en anderzijds de profielen waarnaar bedrijven op zoek zijn. 
 
De heer Rollez benadrukt dat de N-VA-fractie het PTI een warm hart toedraagt. Hij is wel van mening dat 

de provincie door de organisatie van secundair onderwijs concurrentieversterkend werkt en extra kosten 



 

 

heeft die beter ingezet worden voor het onderwijs zelf. Hij stelt voor om consequent verder te gaan in de 
richting van het GO. 
 
De heer Luk Hoflack, N-VA-raadslid, vraagt hoe alle onderwijsnetten betrokken zullen worden bij het 
Zora-project. 
 
De heer Vereecke schetst de totstandkoming van Technoboost. Het gaat om een samenwerking met de 
sectorfondsen en het technisch onderwijs. Het is niet de bedoeling om dit te beperken tot West-

Vlaanderen, dus het mag gerust overgenomen worden door Vlaanderen. Mechanica en elektriciteit doen 
het overal minder goed. Vacatures geraken niet ingevuld. Het Zora-project heeft niet de bedoeling om 
alle scholen te voorzien van een robot, maar wel om na te gaan hoe een robot educatief dienstig kan zijn 
in het onderwijs. Het STEAM-IT-project is gepland voor 2018. Alle netten en alle soorten opleidingen zijn 
betrokken, maar uiteindelijk moet er een selectie gebeuren. Er kan niet met tien scholen gewerkt 
worden. Tegen eind juni moet duidelijk zijn wat haalbaar is en welk verschil de provincie kan maken. 
 
Ten aanzien van de heer Rollez merkt de heer Vereecke op dat de provincie niet spectaculair veel 
leerlingen afneemt van andere scholen en unieke opleidingen aanbiedt. Ook is de provincie niet van plan 
om nieuwe opleidingen te organiseren. Omdat het PCVO een groter aantal cursisten nodig had is er een 
overdracht gebeurd, maar voor het PTI ligt dat anders. Er zal samenwerking mogelijk zijn met de scholen 
van de andere provincies. 

 
Ten aanzien van mevrouw De Waele stipt de gedeputeerde aan dat de huidige directeur niet voldoet aan 
de vereisten voor de functie van directeur. Als er dus een vacature uitgeschreven wordt, dan komt er 
iemand anders op die stoel. Hij benadrukt dat de huidige directeur op pensioen zal gaan als adjunct-
directeur, terwijl hij jaren heeft gewerkt als directeur. Het verhaal van de middenschool zou dit kunnen 
oplossen. 
 
De heer Aernoudt pleit ervoor dat ook de basiskennis nodig blijft en dat de nadruk niet alleen mag liggen 
op nieuwe technologieën. Het is vooral belangrijk dat men zich als werkende steeds kan bijscholen. 
 
De heer Rollez verduidelijkt dat hij het niet had over het afsnoepen van leerlingen. Wel is er budget 
nodig om promotie te maken voor de school. De opleidingen gaan niet verloren als de provincie deze niet 

meer aanbiedt, want dan kunnen ze overgedragen worden aan een ander net. 
 
De heer Hoflack is tevreden over de netoverschrijdende aanpak. Hij beaamt dat men leerlingen met 
autisme bijvoorbeeld beter kan bereiken via de computer.  
 
De heer Vereecke spreekt zijn waardering uit voor leerkrachten in die sectoren. Ten aanzien van de heer 
Aernoudt merkt hij op dat er eens iets nieuws uitgeprobeerd kan worden, zonder af te doen van de basis. 
 
Ten aanzien van de heer Rollez merkt de gedeputeerde op dat de provincie een kleine speler is. Het is 
niet de bedoeling om leerlingen van elkaar af te nemen. Er moet wel aan ouders en kinderen duidelijk 
gemaakt worden dat niet iedereen voor ASO moet kiezen, dat TSO of BSO evenwaardige keuzes kunnen 

zijn. 
 
De heer Koen Bultinck, Vlaams Belang-raadslid, wijst er op dat de provincie West-Vlaanderen de MUG-
Heli ruim sponsort in tegenstelling tot de provincie Oost-Vlaanderen. Niemand twijfelt aan het 
levensreddend werk van de MUG. Strikt genomen zou de provincie de MUG-Heli niet moeten financieren. 
Er ligt een ontwerp koninklijk besluit klaar over de dringende medische hulpverlening, maar dat wordt 
geblokkeerd door de Franstalige artsen. Ook het federale niveau antwoordt negatief op de vraag naar 
financiële ondersteuning. Hij stelt voor om een overleg op te starten daarover zodat het welles-nietes-
spelletje kan stoppen. 
 
Mevrouw Elke Carette, Open Vld-raadslid, is tevreden dat de provincie de MUG-Heli blijft ondersteunen. 
Ze vraagt naar de toekomst van de IKWV en de MUG-Heli. 

 
Mevrouw De Mulder schetst de moeilijkheden waarmee de politieschool de voorbije jaren af te rekenen 
had. Ze spreekt lovend over het nieuwe opleidingscentrum. Ze vraagt of er voldoende budgetten zijn om 
alle ambities waar te maken en hoe de andere provincies dit aanpakken. 
 
De heer Dirk De fauw, CD&V-raadslid, licht toe dat de MUG-Heli werkzaam is in West-Vlaanderen, een 
deel van Oost-Vlaanderen en een deel van Zeeland. De provincie West-Vlaanderen heeft er al heel wat 
inspanningen voor gedaan. In heel België zijn er maar twee MUG-Heli’s werkzaam. Een minister uit 
Brussel of Antwerpen kan niet inschatten hoe belangrijk die heli is voor een landelijk gebied als West-
Vlaanderen. Hij roept op dat de raadsleden van alle partijen hun federale collega’s zouden aanspreken 
over het belang van de helikopters. 

 



 

 

De heer Vereecke sluit zich aan bij de tussenkomst van de heer De fauw. De provincie doet wat ze moet 
doen. Er wordt geld voorzien voor de MUG-Heli en voor IKWV. Vanaf 2020 moet bekeken worden wat het 
gevolg is van het uittreden van de provincie uit de intercommunales. 
 
Vervolgens bedankt de gedeputeerde mevrouw De Mulder voor de tussenkomsten die zij heeft gedaan bij 
partijgenoten. Ook andere raadsleden hebben inspanningen gedaan. De engagementen van de provincie 
betreffen het patrimoniale. In 2018 wordt de parking aangelegd. De schietstand wordt niet gefinancierd 
met middelen van de provincie. Over het onderwijs zelf wil hij geen uitspraken doen. Dat is aan het 

bestuur, de gouverneur en de korpsverantwoordelijken. Een vergelijking met de andere provincies is 
moeilijk, want zij werken via autonome provinciebedrijven.  
 
De heer Bultinck gaat ervan uit dat de gedeputeerde vlot overleg kan plegen met de bevoegde federale 
minister. Hij dringt daar nogmaals op aan. Het federale niveau moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, 
zo meent hij. 
 
Mevrouw De Mulder wil weten welke uitgaven de provincie nog voorziet voor het Provinciaal 
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten. 
 
De heer Frank Vandevoorde, sp.a-raadslid, benadrukt dat ook ziekenhuizen een rol spelen in het verhaal 
van de MUG-Heli. De kwaliteit van de zorg verhoogt als de patiënten snel aangeleverd worden. Ook de 

financiële consequenties voor de ziekenhuizen moeten in rekening gebracht worden. Het AZ Sint-Jan 
levert een financiële bijdrage. Misschien kan er via andere ziekenhuizen nog een bijdrage bekomen 
worden, zo merkt hij op. 
 
De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, merkt op dat de hervorming van de traumazorg ook een rol 
speelt. West-Vlaanderen dreigt daar ook uit de boot te vallen. Het verhaal van de helikopter hangt 
samen met dat van de traumazorg. Er moet gezocht worden naar een structurele oplossing, zo 
benadrukt hij. 
 
De heer Bernard De Cuyper, CD&V-raadslid, licht toe dat ook particulieren een bijdrage kunnen leveren 
aan de MUG-Heli en dat is fiscaal aftrekbaar. Hij roept de raadsleden op om een storting te doen.  
 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, meent dat de levensnoodzakelijke dienstverlening van de 
MUG-Heli niet zou mogen afhangen van particuliere giften, het zoeken naar sponsors en gemeentelijke 
bijdragen. Dit moet door het federale niveau opgenomen worden, zo stelt hij. 
 
De heer Bultinck merkt op dat iedereen blijkbaar op dezelfde golflengte zit. De ziekenhuisfinanciering 
wordt geblokkeerd in het Franstalige landsgedeelte, zo stelt hij ten aanzien van de heer Vandevoorde. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de tweede 
commissie over dit agendapunt. 

 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, geeft toelichting bij zijn bevoegdheden (toerisme en recreatie, 
ruimtelijke ordening en mobiliteit en weginfrastructuur). 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Immanuel De Reuse, Vlaams Belang-raadslid, is van mening dat het belangrijk is dat de 
provincie aandacht blijft besteden aan de kust, gelet op het toerismebeleid van Vlaanderen. De Vlaamse 
kust moet attractief ingevuld worden. Hij vraagt meer toelichting bij de participatie van Westtoer bij de 
aanleg van een kunstmatig eiland voor de kust van Knokke-Heist. Hij is lovend over de rol van Westtoer 
als kennispartner en studiebureau. Wat betreft Beaufort hoopt hij dat de nieuwe editie zal aansluiten bij 
de succesvolle eerste edities. Ook het project rond de nieuwe landschapselementen schat hij hoog in.  

 
In verband met het einde van de oorlogsherdenking vraagt de heer De Reuse hoe men de post-
herdenkingsperiode zal aanpakken. Hij wijst op de vele nieuwe initiatieven die de afgelopen vier jaar 
gerealiseerd werden. Hij vraagt zich of deze het hoofd boven water zullen kunnen houden. Hij wijst op de 
minder toeristische, maar wel fascinerende regio’s, waar een andere vorm van toerisme nodig is. 
 
Samenvattend vraagt de heer De Reuse wat de belangrijkste toeristische uitdagingen voor de toekomst 
zijn. 
 
Mevrouw Marleen Rogiers, sp.a-raadslid, drukt haar appreciatie uit voor de ambitieuze plannen van 
Westtoer en voor de inspanningen voor de Leiestreek. De betrokken gemeenten werken hier volop aan 

mee. Het is belangrijk om de toeristische troeven van de Leiestreek ook buiten de regio te promoten, zo 



 

 

meent ze. Ook over het kenniscentrum van Westtoer is ze positief. Ze wijst op de aspecten die door 
Westtoer onderzocht zullen worden. Ook over de aanpak van Beaufort is ze lovend. Ze vraagt wel 
aandacht voor de kunstwerken die overbleven van de eerdere edities van Beaufort. Ze wijst ten slotte op 
de geplande projecten rond actuele en hedendaagse kunst in de verschillende regio’s. 
 
De heer Claude Croes, CD&V-raadslid, legt de focus op de Leiestreek. Er is veel te beleven in deze regio 
en dus wordt deze volgens hem ten onrechte beschouwd als het kleine broertje op toeristisch vlak. Er is 
ook een goede samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Hij bedankt Westtoer voor de goede 

samenwerking. 
 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, is bezorgd over het lot van de kunstwerken na Beaufort. De 
gemeenten hebben de tienjarige onderhoudsplicht op zich genomen, maar zijn zij zich voldoende bewust 
van hun verantwoordelijkheid, zo vraagt hij. Ook wil hij weten of de kunstwerken voldoende bestand 
zullen zijn tegen de specifieke klimatologische omstandigheden aan de kust. 
 
In verband met de periode na de herdenking van de Eerste Wereldoorlog verwijst de heer De Block naar 
het strategisch beleidsplan Westhoek en de nieuwe verhaallijnen die worden uitgewerkt. De 
gerealiseerde infrastructuur blijft uiteraard behouden en blijft toeristisch van belang. Er zal ongetwijfeld 
een terugval zijn, maar er zal toch nog een rendement zijn, zo meent hij. Er wordt ingezet op grote 
thema’s elke twee à drie jaar. In 2020 ligt de nadruk op de terugkeer na de oorlog en de wederopbouw. 

In het kader van een Interreg-project wordt onderzocht hoe men rugzaktoeristen kan aanspreken. Ook 
blijft de provincie inzetten op vredeseducatie. 
 
Ten aanzien van de heer Croes beaamt de gedeputeerde dat de Leiestreek het goed doet. Hij benadrukt 
dat elke toerist in elke regio even belangrijk is. Succesvolle initiatieven moeten behouden blijven en 
daarnaast moet er nagedacht worden over nieuwe initiatieven. 
 
Ten aanzien van de heer De Reuse stipt de heer De Block aan dat het vermijden van hoogbouw aan de 
kust een uitdaging is. Hij wil dit wel ook wat nuanceren en wijst er in dat verband op dat ook de Vlaamse 
bouwmeester aangeeft dat er meer woningen nodig zijn. Het vermijden van hoogbouw mag geen dogma 
zijn. Belangrijker is dat er aandacht is voor openheid, groen en mobiliteit rond de hoogbouw. Wat betreft 
de eilanden voor de kust is een constructieve dialoog nodig. Men moet kijken waar er toeristische 

opportuniteiten zijn en ervoor zorgen dat de toeristische beleving gegarandeerd blijft. 
 
In verband met Beaufort benadrukt de gedeputeerde dat er voor een participatieve aanpak gekozen is. 
Er zullen ongetwijfeld vragen en kritische stemmen zijn, maar dan is overleg nodig. De gemeenten zullen 
bekijken hoe de kunstwerken onderhouden kunnen worden. Wat betreft Horizon 2025 wordt gestreefd 
naar een inhoudsvolle invulling. De projecten worden bekeken door vakspecialisten. Diversiteit is 
belangrijk, zo stipt de gedeputeerde aan.  
 
Ten aanzien van mevrouw Rogiers beaamt de heer De Block dat het Kenniscentrum het goed doet. De 
voorbereiding van Beaufort verloopt goed. Het is belangrijk om erover te waken dat er geen concurrentie 
is met projecten rond moderne kunst van Brugge en Kortrijk. Hij stelt voor om in het bureau te bekijken 

of er een bezoek aan de werken gepland kan worden voor de provincieraadsleden. 
 
De heer Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter, wijst op de cijfers in verband met de oorlogsherdenking. 
Er was een terugval in 2016 door de aanslagen in Brussel en door de focus op de herdenking in Noord-
Frankrijk. De cijfers van de buitenlandse toeristen laten elf procent lager en die van de binnenlandse 
toeristen daalden met zestien procent. De promotie voor het binnenlands toerisme zit bij Westtoer en 
voor buitenlands toerisme bij Vlaanderen. Hoe interpreteert de gedeputeerde deze cijfers, zo vraagt hij. 
 
De heer Aernoudt blijft bezorgd over het onderhoud van de kunstwerken. Hij herhaalt dat de 
kunstwerken op zich goed bestand moeten zijn tegen de omstandigheden aan de kust. Ook wijst hij op 
de problemen met de contracten bij de vorige editie. De provincie moet daar voldoende aandacht voor 
hebben, zo meent hij.  

 
De heer De Block benadrukt dat de bepalingen in verband met het onderhoud van de kunstwerken 
contractueel vastliggen. 
 
Ten aanzien van de heer Pillaert merkt de gedeputeerde op dat het kenniscentrum de terugval goed had 
ingeschat. Hij verwacht dat de inschatting ook deze keer correct zal zijn. Jongeren zullen gewezen 
worden op de onzin van de oorlog. Zowel Vlaanderen als de provincie kunnen op dat vlak mooie 
initiatieven nemen, zo merkt hij op. 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, stelt vast dat de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog een kwestie is van erfgoed en relicten. Enkel het cultureel herdenkingsprogramma Gone 



 

 

West valt weg na 2018. De rest blijft een provinciale bevoegdheid onder de noemer toerisme. Hij vraagt 
een bevestiging hiervan. 
 
De heer Pillaert herhaalt dat de binnenlandse toeristen achterwege bleven op de buitenlandse in 2016 en 
vraagt hoe die cijfers geïnterpreteerd worden. 
 
De heer Wouter Vanlouwe, N-VA-raadslid, vraagt of er ook kunstwerken geplaatst zullen worden in de 
provinciale domeinen. 

 
De heer Jef Verschoore, CD&V-raadslid, heeft het moeilijk met het begrip ‘oorlogstoerisme’. Hij vraagt 
om te spreken over ‘slagveldtoerisme’ of ‘herdenkingstoerisme’. In verband met het fluctuerende 
bezoekersaantal is hij van mening dat er vooral op het binnenlandse toerisme ingezet moet worden. Hij 
ziet veel potentieel in de werking rond het thema ‘vrede’. Dat leeft bij vele mensen en spreekt ook de 
jongeren aan. 
 
De heer De Block onderschrijft de tussenkomst van de heer Verschoore. Hij beaamt dat Westtoer moet 
blijven inzetten op de binnenlandse promotie, ook voor de andere regio’s. 
 
Ten aanzien van de heer Vanlouwe antwoordt de gedeputeerde dat er geen kunstwerken geplaatst zullen 
worden in de provinciale domeinen. Die keuze werd toegelicht in de betreffende commissies. 

 
De heer Hoflack stelt ten aanzien van de heer Verschoore dat er beter gesproken wordt over 
‘vredestoerisme’. Hij merkt op dat enquêteurs vragen voorgelegd hebben aan de toeristen die kwamen 
voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hij vraagt wat er met die resultaten gebeurd is. 
 
De heer Christof Dejaegher, CD&V-fractievoorzitter, wijst op een discussie over de betekenis van het 
oorlogstoerisme tussen Zonnebeke en Ieper. Poperinge lag achter het front en er was permanent vrede, 
zo stipt hij aan. 
 
De heer De Block antwoordt ten aanzien van de heer Hoflack dat de enquêteresultaten wijzen op een 
grote globale tevredenheid. Deze toeristen bezoeken tijdens hun trip enkele sites. Bij een volgend 
bezoek gaan ze misschien naar andere sites. In de nieuwe bezoekerscentra staan de sereniteit en de 

onzin van de oorlog centraal. 
 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, wil het hebben over een ander soort toerisme, namelijk rivier- en 
kanaalcruisetoerisme. Dat brengt veel toeristen op de been en biedt ook mogelijkheden op het vlak van 
mobiliteit. In de Leiestreek zijn er al enkele private aanbieders. Er zou op dat vlak ook 
grensoverschrijdend samengewerkt kunnen worden. Is de deputatie bereid om dit concreet uit te 
werken, zo vraagt hij. 
 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, wijst er op dat de luchthaven Oostende-Brugge een 
stijging kende qua aantal reizigers. Regionale luchthavens bieden onmiskenbaar enkele voordelen. Hij 
vraagt welke acties en budget voorzien worden voor de regionale luchthaven en welke rol de provincie in 

de toekomst kan spelen bijvoorbeeld op het vlak van promotie. 
 
De heer Lodewyckx merkt op dat de luchtvaart één van de grote vervuilers is. Een luchthaven 
ondersteunen draagt niet bij tot een duurzame provincie, zo stelt hij. Er vinden best geen vluchten van 
minder dan 500 km plaats. 
 
De heer Aernoudt licht toe welke werken er momenteel bezig zijn omtrent de Groene 62. In verband met 
het toeristisch aspect is hij van mening dat er te weinig wisselwerking is tussen de kust en het 
hinterland. Hij vraagt of Westtoer daar niet meer kan op inzetten, want de Groene 62 biedt daartoe een 
uitgelezen kans. 
 
De heer Dejaegher vraagt of er een strategisch onderzoek naar de versterking van de groen-blauwe 

assen mogelijk is. 
 
De heer Dumarey stelt vast dat er ingezet wordt op het duiktoerisme in Transfo en in De Gavers. Kan dit 
uitgebreid worden naar duiktoerisme aan de kust, zo vraagt hij. 
 
De heer Hoflack vraagt naar de stand van zaken wat betreft het kampeertoerisme. 
 
De luchthaven van Oostende doet het goed, zo merkt de heer De Block ten aanzien van de heer 
Dumarey op. De exploitant is erg dynamisch. De kredieten worden zinvol ingezet en de opportuniteiten 
worden in de gaten gehouden. Er zijn gesprekken lopende in verband met het aantrekken van toeristen 
vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ten aanzien van de heer Lodewyckx stipt hij aan dat alle bestemmingen 

vanuit Oostende verder dan 500 km liggen. 



 

 

 
Ten aanzien van de heer Himpe antwoordt de gedeputeerde dat er inderdaad meer ingezet kan worden 
op riviertoerisme. Het is duurzaam en grensoverschrijdend en dat maakt het aantrekkelijk. Dit wordt al 
meegenomen in de promotie van Westtoer. Ondernemers moeten gestimuleerd worden om daarin te 
investeren. 
 
Duiktoerisme moet met de nodige realiteitszin aangepakt worden, zo merkt de gedeputeerde op ten 
aanzien van de heer Dumarey. Transfo kan een breed publiek aanspreken, terwijl het Noordzee-duiken 

specialistenwerk is. Zij kennen de weg wel zonder promotie. Bovendien zoeken dergelijke duikers eerder 
warmere oorden op. Maar de suggestie zal meegenomen worden.  
 
Ten aanzien van de heer Hoflack antwoordt de heer De Block dat Westtoer heel wat aandacht besteedt 
aan campings en mobilhomes. Dat gaat immers over een interessant toeristisch cliënteel, dus daar wordt 
zeker verder op ingezet. 
 
De heer Hoflack vraagt of de provincie bereid is om in te gaan op het aanbod van Toerisme Vlaanderen 
wat betreft kampeerautotoerisme. 
 
De heer Dumarey vindt het belangrijk dat de regionale luchthavens verder gepromoot worden. Ten 
aanzien van de heer Lodewyckx merkt hij op dat alle bestemmingen verder liggen dan 1000 km. Hij 

meent dat het beter is dat West-Vlamingen kiezen voor een regionale luchthaven. Dat vermijdt de vele 
individuele verplaatsingen naar Zaventem. 
 
De heer Aernoudt herinnert aan zijn vraag in verband met de Groene 62. 
 
Mevrouw Schotte wijst er ten aanzien van de heer Dumarey op dat men ook met de trein naar Zaventem 
kan. 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, antwoordt ten aanzien van de heer Dejaegher dat er inderdaad 
nagedacht moet worden over de verbetering en realisatie van enkele blauwe assen. Hij verwijst naar het 
recreatief op de kaart zetten van de Damse Vaart. Hij is er voorstander van om daar meer op in te 
zetten. Hij stelt vast dat bepaalde Vlaamse diensten geen mensen en middelen hebben om te investeren 

in de jaagpaden. De provincie moet durven inzetten op deze bij uitstek grondgebonden materie, zo 
benadrukt hij. Hij roept alle fracties op om daarover na te denken. 
 
De heer De Block merkt in verband met de Groene 62 op dat de werken later van start gaan omdat er 
gekozen is voor het warmtenet. Voor de brede regio zal dit een structurele verbetering zijn. 
 
Er zal zeker gebruik gemaakt worden van de stimuli van Toerisme Vlaanderen als deze zinvol ingezet 
kunnen worden. Dit wordt zeker verder bekeken, zo antwoordt hij ten aanzien van de heer Hoflack. 
 
De heer Peter De Roo, N-VA-raadslid, wijst op de regiomarketingcampagne rond de Westhoek. De 
Westhoek werd gepromoot als plek bij uitstek om te werken, te wonen, te leven. Deze campagne 

verdween evenwel snel van de radar. Hij vraagt wat de rol van Westtoer was in de campagne. 
 
De heer De Block antwoordt dat Westtoer niet betrokken was. Hij vond het een mooi initiatief, dat 
uitging van de RESOC. 
 
De heer De Roo meent dat Westtoer wel betrokken was. 
 
De provincieraadsvoorzitter stelt voor om dit mee te nemen worden bij de bespreking van de 
bevoegdheden van gedeputeerde de Bethune. 
 
De heer Dejaegher merkt ten aanzien van de heer De Roo op dat de campagne in periodes verliep. 
Bovendien was niet alles zichtbaar in het straatbeeld. Zo liepen er promotiefilmpjes in de bioscopen en 

waren er acties op festivals. Door onder meer wat personeelsverloop is niet alles vlekkeloos verlopen, 
maar de campagne is nog steeds lopende. Het betrokken houden van de partners blijft een 
aandachtspunt. De campagne is dus niet de mist in gegaan. Westtoer is ermee gebaat dat de streek een 
positief imago krijgt. Westtoer heeft bijgevolg beslist om als partner toe te treden tot de campagne en 
doet daarvoor een financiële bijdrage. Binnenkort wordt de campagne geëvalueerd. De privépartners 
hebben er alvast belang bij dat de campagne blijft lopen. 
 
De heer Wouter Vanlouwe, N-VA-raadslid, merkt op dat in Veurne en Poperinge het programma 
woontours niet doorging wegens gebrek aan deelnemers. 
 



 

 

De heer Dejaegher licht toe dat het project woontours voortkomt uit een ESF-dossier en niets te maken 
heeft met de RESOC-campagne. Hij merkt op dat er iets fout gelopen is met de communicatie rond 
woontours. 
 
De voorzitter herhaalt dat dit onderwerp aan bod zal komen bij de debatten over de streekontwikkeling. 
 
De voorzitter sluit de bespreking en schorst de vergadering. 
 

De voorzitter heropent de zitting van de provincieraad van 16 november 2017 op 28 november 2017 om 
14.00u. De voorzitter doet een administratieve mededeling: 

- de deputatie stelt voor om een agendapunt m.b.t. “de aanduiding van een 

vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van WIV (Airport 

Kortrijk-Wevelgem) op 20 december 2017 en de bepaling van het stemgedrag van 

deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten” bij spoedeisendheid 

toe te voegen aan de agenda van de provincieraad van de maand november.. Op de 

banken ligt de toelichtende nota met voorstel van motivering van de spoedeisendheid 

en het besluit m.b.t. een voorgestelde agendawijziging. Het agendapunt wordt op 

donderdag 7 december ter stemming voorgelegd bij de eindstemming omtrent de 
punten van het budget. 

 
De voorzitter vermeldt dat de tussenkomsten m.b.t. de bevoegdheden van gedeputeerde De Block 
voortgezet worden. Op woensdag 29 november kwamen de bevoegdheden toerisme en recreatie reeds 

aan bod. Op donderdag 30 november komen ruimtelijke planning, mobiliteit en weginfrastructuur aan 
bod.  
 
Dhr. Ravyts, fractieleider Vlaams Belang, diende een tussenkomst m.b.t. verschillende onderwerpen in. 
Hij licht er eerst een tussenkomst omtrent de planbaten uit. Dhr. Ravyts stelt dat in de zomer, op 13 juli 
passeerden in de deputatie de criteria voor het aanwenden van de financiële middelen van de 
planbatenheffing. Dhr. Ravyts somt de criteria op: 1) het betalen van planschade of het afronden van 
een planschadeclaim, 2) het betalen van planbaten, 3) rollende grondenbank, 4) specifieke 
hefboomprojecten ter uitvoering van provinciale RUP’s, 5) concrete uitwerking geven aan beleidskaders 
uit het beleidsplan ruimte West-Vlaanderen, 6) projecten gelegen in provinciale eigendommen ter 
uitvoering van gewestelijke en gemeentelijke RUP’s. Dhr. Ravyts stelt dat de criteria waaraan die 
financiële middelen worden toebedeeld zeer omvattend zijn. In 2018 gaat het over 300.000 euro voor de 

parking van het POV Zedelgem. Dhr. Ravyts veronderstelt dat dit een samenwerking vormt met de 
organen die de vroegere kazerne beheren, met AMB om de toegang tot vloed en veld mogelijk te maken, 
want het vloed en veld zal gedurende de komende jaren gradueel meer en meer opengesteld worden 
voor het publiek. 168.000 euro voor een PRUP. Kunt u wat meer toelichting geven bij die criteria en 
vooral bij die concrete projecten. Dhr. Ravyts stelt de vraag waarom het juist die twee projecten betreft 
en vraagt zich af of er nog andere projecten mogelijk waren dit begrotingsjaar?  
 
Mevrouw Schotte, fractievoorzitter Groen, wil daarbij aansluiten en verwijst naar de tweede commissie 
waarin een van de medewerkers van de gedeputeerde daar meer uitleg over verschafte. Mevr. Schotte 
stelt dat er gezegd werd dat een deel van de gelden besteed zouden worden voor de aankoop van 
gronden aan Waterwegen en Verkeer voor de SOL in Blankenberge. Er is geantwoord dat op deze 

gronden een fietspad zou komen en dat er ook appartementen zouden gebouwd worden op die gronden 
die de provincie dan aankoopt, zo stelt mevr. Schotte. In de budgetbesprekingen van vorig jaar was er 
sprake dat de participatiemaatschappij Vlaanderen voor de prefinanciering van het project de SOL zou 
zorgen. Mevr. Schotte vraagt zich af hoe het daar nu mee zit. Gaat de provincie die gronden aankopen 
om er appartementen op te bouwen? De vraag die dan rijst is of dit wel de rol van het provinciebestuur 
is en of dit wel om het algemeen belang gaat, aldus mevr. Schotte. Daarnaast heeft mevr. Schotte een 
bijkomende vraag over de bestemde gelden. Er werd verwezen dat een deel van de planbaten besteed 
zou worden aan activeringsteams bedrijvigheid, stelt mevr. Schotte. Zij vraagt zich af of dit niet een taak 
van de intercommunales is, die de bedrijventerreinen ontwikkelen en beheren om een rationeler gebruik 
van de bedrijventerreinen te stimuleren door een activeringsteam daarvoor in te schakelen.  
 
De heer De Block, gedeputeerde, antwoordt op de vraag van dhr. Ravyts. Hij zegt dat dhr. Ravyts een 

retorische vraag stelt en verwijst naar de opsomming waarvoor van de middelen van de planbaten 
beschikt wordt. Dhr. De Block stelt dat het de deputatie siert dat zij de middelen die zij om evidente 
redenen terugkregen, zinvol gebruikt worden zoals opgenomen in de reglementering. Dhr. Ravyts vraagt 
naar een concretisering en verwijst daarbij naar een aantal projecten. Wat opgesomd is, is duidelijk geen 
limitatieve lijst, aldus dhr. De Block. Het gaat om een aantal projecten waarvan hij er momenteel van 
overtuigd is dat dat heel belangrijke projecten zijn. Wat Nieuwpoort betreft is het inderdaad zo dat daar 
een inspanning gedaan wordt om 1.000.000 euro mee te investeren met de gemeente en met 
Vlaanderen inzake de brug. Dat is heel belangrijk omdat dat een maatschappelijke verbinding is tussen 
het project en de stad, tussen de actoren MVK, provincie en gemeente, aldus dhr. De Block. Het is niet 



 

 

volledig afgerond. Het project evolueert echter ondanks de moeilijkheidsgraad zeer goed. Dhr. De Block 
is relatief optimistisch en meent dat op de komende gemeenteraad van Nieuwpoort verder aan bod 
komt. Het siert de overheid, het siert de provincie, dat er nu reeds middelen voorzien worden om dit 
positief project ten voordele van toerisme, bewoners, Nieuwpoort, West-Vlaanderen te ondersteunen. 
Volgend jaar gaan we al een deel van de middelen voorzien om die brug te laten ontwerpen.  
De heer De Block gaat in op de tussenkomst van mevrouw Schotte en bevestigt dat zijn medewerkers dit 
toelichtten. Dhr. De Block bevestigt dat de aankoop van de SOL inderdaad voor een stuk fietspad is, dat 
maatschappelijk zeer belangrijk is om de verbinding te maken in het totaalconcept, met groen, dat de 

provincie daar realiseert. Het is ook toeristisch interessant aldus dhr. De Block. Er is een stukje 
woonontwikkeling. Indien dit project slaagt, is het de ambitie, dan zijn er de onderhandelingen met de 
eigenaars, dat dit gerecupereerd wordt in het kader van de projectontwikkeling. 
 
Mevrouw Schotte wijst er op dat het haar eigenaardig lijkt dat er niet geantwoord is op haar vraag rond 
de participatiemaatschappij Vlaanderen waarbij die voor de prefinanciering zouden instaan, maar nu uit 
het project verdwenen zouden zijn. De provincie gaat nu gronden aankopen om die daarna te verkopen 
aan een projectontwikkelaar om appartementen te bouwen. Mevr. Schotte wijst er op dat dit niet het 
algemeen belang aangaat en dat dit niet de rol van het provinciebestuur is. Mevr. Schotte wijst de 
gedeputeerde er op dat hij de vraag omtrent de activeringsteams niet beantwoordde.  
 
De heer Dumarey, Open vld-raadslid, wil inspelen op wat mevr. Schotte aanhaalde. Het project de SOL 

kan het schoolvoorbeeld zijn van een PPS. Dhr. Dumarey beaamt dat het een mooi project is, waarbij het 
gebied volledig opgewaardeerd wordt. Het plan bestaat er ook in om er een semi-publiek golfterrein in op 
te nemen, waarbij er een aantal voet- en fietspaden worden aangelegd. Dit komt het fietstoerisme aan 
de kust ten goede en het is een uniek project aan de kust, aldus dhr. Dumarey. Deze kilometers 
fietspaden worden ook opgenomen in het Kust fietsroutenetwerk. Het is dan ook een win-winsituatie 
voor alle partijen, zo stelt dhr. Dumarey. In het project worden heel wat woningen voorzien, in ruil zal de 
bouwpromotor er ook heel wat kosten in dragen. Er moet dan ook een minimum aan publieke middelen 
in gestoken worden, aldus dhr. Dumarey. Het is een enorme opwaardering voor de stad Blankenberge en 
omgeving en voor West-Vlaanderen in het algemeen. 
 
Dhr. Ravyts, fractieleider Vlaams Belang, stelt voor dat er een stand van zaken gegeven wordt rond de 
SOL. In december 2016 keurde de provincieraad de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie, 

stad Blankenberge en PMV. Voor de realisatie van dit project zou er een projectvennootschap worden 
opgericht; waaruit de SOL op de markt gezet en aangestuurd zou worden. Dhr. Ravyts heeft gelezen dat 
PMV bij zal dragen bij het nodige kapitaal om projecten te kunnen realiseren. Dhr. Ravyts vraagt zich af 
hoe ver dit staat. Er werd reeds gesproken over de onderhandelingen met de grondeigenaars die op hun 
laatste benen lopen, aldus dhr. Ravyts. Oorspronkelijk is gezegd dat een akkoord met de grondeigenaars 
tegen de zomer 2017 nagestreefd werd. Vorig jaar werd er ook aagekondigd dat de formele procedure in 
september 2017 voor het PRUP gestart zou worden en dat het definitief vastgestelde plan in februari 
2018 verwacht werd. Dhr. Ravyts vraagt of er veel vertraging op zit en wat de huidige vooruitzichten 
zijn. Het is immers zo dat de projectvennootschap dan pas formeel opgericht kan worden en kunnen de 
wedstrijden voor de aanbesteding starten. Dhr. Ravyts vraagt of er nieuwe vertraging op zit en wat de 
stand van zaken is.  

 
Dhr. De Block, gedeputeerde, biedt zijn excuses aan aan mevr. Schotte omdat hij haar vraag omtrent de 
activeringsteams niet beantwoordde. Dhr. De Block zegt dat er 400.000 euro voorzien wordt om die op 
te starten. Dit zal gebeuren in samenwerking met de POM, die trekker van dat project wordt. Dhr. de 
Bethune, gedeputeerde, kan hier een schitterende uitleg over geven. De POM zal dit doen in 
samenwerking met beide intercommunales. De ambitie is er om te starten in januari 2018. De 
intercommunales zullen ook bijdragen: personeelsinzet en werkingskosten. Personeelsinzet wordt een 
belangrijk onderdeel, want de eigenaars moeten benaderend gestimuleerd worden om te verkopen of te 
ontwikkelen: ofwel verkopen ze zelf, ofwel vragen ze aan de intercommunales om dat te ontwikkelen, 
zodat bestemde gronden besteed worden voor wat ze zijn. De ambitie is er om 65 ha grond in 
particuliere handen op de markt te brengen. Hierin zit ook industriegrond met een leegstand vervat, 
aldus dhr. De Block. Het gaat niet steeds om braakliggend terrein. Het gaat om eigenaars die niet meer 

in aanmerking komen om te ontwikkelen door bijvoorbeeld waterzieke gronden. Wij moeten kijken of er 
oplossingen voor zijn en daarna eventueel de bestemming wijzigen, zo stelt dhr. De Block. Wij moeten 
ervoor zorgen dat wij aan de bedrijven geen theoretische modellen aanwijzen, die in de praktijk niet 
uitvoerbaar zijn.  
Dhr. De Block, gedeputeerde, gaat in op de vraag omtrent de SOL. De SOL is een heel mooi 
samenwerkingsproject aldus dhr. De Block. Dhr. De Block stelt dat er een vraag geweest is van Wegen 
en Verkeer om in dat project mee te stappen voor dit fietspad. Zij hebben gezegd dat zij dit niet zullen 
doen omdat dat niet behoort tot hun maatschappelijk takenpakket. Dhr. De Block heeft hier alle begrip 
voor. Wegen en Verkeer is echter wel bereid om die gronden te verkopen. Zij willen ook het fietspad dat 
start aan de Duinse polders naar Zeebrugge overdragen. Daarom heeft de provincie besloten om dat te 
doen en om dat later te recupereren zonder winstmarge van de projectontwikkelaars. Hierdoor wordt het 

project haalbaarder en moeten wij de aankoop van dat fietspad, uit maatschappelijk oogpunt, niet op de 



 

 

markt brengen. Dat is correct. Het gaat om een budgettair bedrag dat voorzien is voor maximum 
120.000 euro. Dat laat toe om daar een verantwoorde aankoop te doen die kadert in de filosofie van het 
gedachtegoed van het raadslid, dit wordt later tevens gerecupereerd aldus de gedeputeerde. Bij de SOL 
is er inderdaad een vertraging. Zo’n dingen heb je niet altijd in de hand, aldus dhr. De Block. Wanneer je 
moet praten met eigenaars, probeert je altijd eerst tot een akkoord, een minnelijke schikking te komen 
zo stelt dhr. De Block. Wij zitten nu in een eindfase. Dit zal gefinaliseerd worden tegen begin volgend 
jaar. De raadsleden worden eerlijk gebrieft of dit slaagt. De ambitie is: een nieuwe timing PRUP in 
februari in de raad.  

 
Mevrouw Schotte, fractievoorzitter Groen, bedankt de gedeputeerde voor het antwoord op de vraag 
i.v.m. de activeringsteams. Dhr. De Block vertelde dat daar vanuit de provincie 400.000 euro in 
geïnvesteerd zal worden, aldus mevr. Schotte. Mevr. Schotte vraagt zich af wat de inbreng van de 
intercommunales zal zijn. Daarna gaat het raadslid in op de aankoop van de SOL. De gedeputeerde 
vertelde dat de aankoop van de grond die de provincie zal doen enkel voor het fietspad zal zijn. Tijdens 
de tweede commissie werd echter verteld dat dit ook voor gronden voor appartementen zal zijn. Het 
raadslid geeft aan achter de aankoop van fietspaden te staan, maar nuanceert dit door te zeggen dat 
haar fractie er problemen mee heeft wanneer de provincie koopt om dat door te verkopen om er 
appartementen op te zetten. 
 
De heer De Block, gedeputeerde, acteert dat mevrouw Schotte tegen woningbouw is en zegt dat zij eens 

demografisch moet kijken naar de behoeften. Hij is heel tevreden dat mevr. Schotte achter de aankoop 
van het fietspad staat. Dhr. De Block stelt dat een appartementsgebouw op een fietspad niet mogelijk is 
in West-Vlaanderen. Wat de financiering omtrent de activeringsteams betreft, concretiseert de 
gedeputeerde dat de provincie met de intercommunales aan het spreken is en geeft aan dat de 
horizontale werking de toekomst van de provincie is. Dat houdt in dat er met iedereen gesproken wordt, 
dat er voor gezorgd wordt dat de provincie een facilitator is en dat wij er bij wijze van spreken voor 
zorgen dat wij de chapelure zijn rond moeilijke dossiers. Wij zijn in overleg met de intercommunales. De 
vraag is dat de intercommunales voor 40% mee financieren. De gedeputeerde maakt zich sterk dat dit 
zal lukken, maar geeft aan de bezorgdheden van mevr. Schotte te begrijpen. 
Mevrouw Schotte, fractievoorzitter Groen, geeft aan dat haar fractie volledig achter het principe van de 
provincie als facilitator staat. De fractie heeft wel de indruk dat de provincie als financierder vaak op de 
voorgrond komt. Mevrouw Schotte meldt nogmaals dat zij tijdens de commissievergadering iets anders 

hoorde omtrent het fietspad en geeft aan dat zij dit in het midden laat. 
 
Dhr. Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, begint met Koksijde met de reconversie van de militaire 
basis, waar de Sea King nu nog opereert en waar de onderhandelingen volgens de laatste 
nieuwsberichten verder lopen met luchthaven van Oostende om de seaking te verhuizen. Zijn fractie 
staat achter de bestemming van het terrein. Dhr. Ravyts vindt het echter merkwaardig hoe er gespeeld 
wordt met woorden en met participatie. 19 december is er het grote startmoment in Koksijde, men 
noemt de startavond inspraakronde waar de formele start van de opmaak van het PRUP zou gebeuren, 
laat ons zeggen de fase van de startnota, aldus dhr. Ravyts. Anderzijds zette de deputatie eind 2014 al 
een studiebureau aan het werk om na te denken over de reconversie, zo stelt dhr. Ravyts. In januari 
vond er een “ontwerpweek” plaats, die voeding moest geven aan het masterplan. Dhr. Ravyts zegt dat 

het twee jaar stil geweest is rond het masterplan en dat de gedeputeerde dan altijd vertelde dat er geen 
duidelijkheid was van defensie en zolang dat er niet mee naar buiten gekomen werd zolang er geen 
duidelijkheid was van defensie. In augustus was er dan dhr. Dawid, een schepen van ruimtelijke 
ordening, die plots alle contouren schetste van hoe die reconversie er zou moeten uitzien, met een 
stukje bedrijvenzone, een akkoord met Veurne over een containerpark, bewoning, groen, natuur, 
burgerlijke luchtvaart. Dhr. Ravyts verwijst naar een actuele vraag die hij hierover stelde. Dhr. Ravyts 
vraagt zich af over wat het op 19 december zal gaan, aangezien de mensen reeds op de hoogte zijn van 
de inhoud. Er is een groot verschil tussen de aanpak van het groot fietspad tussen Kortrijk, Waregem en 
Harelbeke, waar het spel zeer formeel gespeeld wordt, aldus dhr. Ravyts. In tegenstelling tot Koksijde, 
waar de bevolking het al weet. Dhr. Ravyts vindt dat een rare manier van werken, waar dat met de 
fietssnelweg helemaal anders was.  
Een tweede tussenkomst betreft het Zuiden van de provincie, naar Menen West. Het PRUP werd ooit 

vernietigd, waardoor men daar moest herbeginnen met locatiezones e.d.m. aldus dhr. Ravyts. Dhr. 
Ravyts verwijst naar infomarkten die dhr. De Block organiseerde waarbij het m.e.r., het onderzoek van 
vijf grote locaties, werd aan het grote publiek in Menen voorgelegd, vooraleer dit rapport ingediend werd 
bij de dienst m.e.r. Dhr. Ravyts vraagt zich af hoe ver het nu staat met dat regionaal bedrijventerrein. 
Dhr. Ravyts veronderstelt dat het lokale protest tegenover Menen-West nog steeds sterk is. Dhr. Ravyts 
vraagt naar een stand van zaken dienaangaande. 
Daarna gaat dhr. Ravyts in op de bedrijventerreinen. Concreet betreft het een ontwerp-eindrapport, dat 
er reeds enkele weken “de berekening van in West-Vlaanderen”. Dit document wordt gebruikt als 
motivatie om de aangekondigde behoefte van 430 ha netto op Vlaams niveau aan te vragen. Dhr. Ravyts 
vraagt zich af wat de verdere procedure is, hoe het zit met het beleidsplan Vlaanderen en het effect voor 
een beleidsplan ruimte West-Vlaanderen, hoe het zit met de beruchte beleidskaders op Vlaams niveau. 

Dhr. Ravyts vraagt meer uitleg omtrent het vervolgtraject.  



 

 

Daarna gaat dhr. Ravyts in op Ieper en verwijst naar een RUP dat gemaakt zou worden omtrent het 
avonturenbos Dikkebusvijver, dat uiteindelijk niet doorgaat. Dhr. Ravyts vraagt om daar wat meer uitleg 
over te geven. 
Wat Nieuwpoort betreft is er een passende beoordeling geweest in het voorbije jaar rond het PRUP 
rechteroever jachthaven Nieuwpoort, aldus dhr. Ravyts. Dhr. Ravyts vraagt hoe ver de voorbereidingen 
van het PRUP staan en hoe het zit met de grondenbank.  
 
Wat Koksijde betreft kan dhr. De Block, gedeputeerde, het niet verhelpen dat het zo lang duurde 

vooraleer de betrokken minister halve duidelijkheid gaf over de toekomst van de luchtmachtbasis, die 
een belangrijk onderdeel van dit project is. Dhr. De Block geeft aan dat de provincie niet stilzat. Zo zijn 
er heel wat scenario’s ontwikkeld om vertraging maximaal te vermijden. De rode draad doorheen het 
provinciaal beleid is participatie, het is dan ook evident dat de bevolking geraadpleegd wordt. Eind 
december en in januari zijn er op een correcte manier infomarkten gepland voor inwoners en tweede 
verblijvers, aldus dhr. De Block. De start is gegeven rond de opmaak van een startnota m.e.r. en 
opmaak PRUP met drie scenario’s. Er is nog steeds geen officiële beslissing, aldus De Block. Dhr. De 
Block overloopt de verschillende scenario’s: 1) met de militairen op een tamelijk groot gebied zodat het 
quasi status quo wordt, 2) met militairen op een kleiner gebied, 3) zonder militairen. Gekoppeld aan de 
maatschappelijk verantwoorde dossiers, zijnde wonen, recreatie, vliegen, er wordt ook gedacht aan 
drone-opleidingen e.d.m. en een bedrijventerrein. De gedeputeerde licht het antwoord op de vraag 
i.v.m. Menen-West toe. Dit betreft Menen-Wervik. Menen-West is een van de vijf scenario’s die wij 

moeten onderzoeken om niet geconfronteerd te worden met onwettelijkheden. De gedeputeerde vertelt 
dat er een infomarkt georganiseerd is waarop er meer dan 100 reacties kwamen. De gedeputeerde 
vertelt dat het m.e.r. afgerond is en er teruggekoppeld wordt. Er wordt nog advies aan administraties 
gevraagd, gevolgd door goedkeuring plan m.e.r. en de verantwoorde en gemotiveerde keuze voor een 
van de vijf projecten. Wij hebben de ambitie dat dit gebeurt in de zomer van 2018. Dhr. De Block gaat in 
op de vraag over de bedrijventerreinen. De gedeputeerde is fier op het akkoord waarbij West-Vlaanderen 
zich schaart achter de vraag om voor het bestaande pakket van 1400 ha voor bedrijven aan te kloppen 
bij de Vlaamse regering, wat niet makkelijk is in dit tijdsbeeld. WVI, de provincie, Leiedal, resoc’s, de 
vakbonden en de werkgevers gaan akkoord. Dit is overgemaakt aan de voogdijminister, die advies 
gevraagd heeft aan de betrokken administratie. Dhr. De Block stelt dat dit advies afgewacht moet 
worden, waarna op basis van dit advies verdere stappen ondernomen worden in dit dossier. De 
gedeputeerde gaat in op de vraag m.b.t. Dikkebusvijver. Het is een initiële vraag van de stad Ieper om 

met subsidies een avonturenpark en een nieuw watersportgebouw bij Dikkebusvijver te realiseren, aldus 
dhr. De Block. Dhr. De Block zegt dat dit om een aanpassing van het PPA vroeg. De provincie had het 
initiatief zegt dhr. De Block, waarna hij enkele vaststellingen doet: 1) de subsidie van de dienst sport is 
vervallen, gezien dat geen bevoegdheid van de provincie meer is vanaf 1 januari 2018 en dat Vlaanderen 
daar momenteel geen perspectieven voor biedt. Daarom heeft de provincie aan de stad Ieper gevraagd 
wat de huidige stand van zaken is en wat de toekomst is van dit huidige dossier. Indien Ieper er verder 
voor gaat, zal de provincie het PRUP afwerken aldus dhr. De Block. Het is dus even afwachten stelt de 
gedeputeerde. 
De raadsleden repliceren hierop. Dhr. Vanlouwe, N-VA-raadslid, hoorde in het kader van de 
luchtmachtbasis van Koksijde één iets niet, namelijk eventueel de mobiliteit tussen Koksijde en Veurne 
en rond Veurne verbeteren. Dhr. Vanlouwe vraagt of er daar al zaken rond beslist zijn.  

Dhr. De Block zegt dat de mobiliteit uiteraard van belang is. Op dit ogenblik is de provincie bezig met het 
uitwerken van een recreatief fietspad. De gedeputeerde dankt dhr. Vanlouwe voor het aandachtsignaal 
en stelt dat dit wordt meegenomen. 
Dhr. Vandermersch, fractievoorzitter Open Vld, stelt dat het masterplan voor Dadipark in 2018 afgerond 
wordt, dat moet dienen als basis voor een RUP waarin ruimte wordt voorzien voor water, recreatie en 
wonen. Dhr. Vandermersch vraagt of er al duidelijkheid is in welke richting het Dadipark evolueert na al 
die jaren van wachten. 
Mevrouw Schotte, fractievoorzitter Groen, verwijst naar de 85.000 euro die voorzien is voor de 
herinrichting van de Dammesteenweg. Mevr. Schotte stelt dat de Dammesteenweg geen provinciale weg 
is. Zij vraagt zich dan ook af wat de bedoeling van deze herinrichting is. 
Dhr. Dumarey, Open vld-raadslid, heeft een vraag omtrent het integratiedecreet, waarbij er zo ruim 
mogelijk ingezet wil worden op participatie. In de commissie kwam aan bod dat nog een groei- en 

leefproject dient te worden afgelegd aldus dhr. Dumarey. Dhr. Dumarey vraagt zich af hoe de participatie 
intenser wordt en wat de precieze jobinhoud van de participatiemedewerker wordt.  
Dhr. De Block, gedeputeerde, gaat in op Dadipark. Dhr. De Block verklaart dat de oefening gemaakt 
wordt binnen de win-vorm, om daar een verantwoorde toekomst te geven aan deze verkommerde 
situatie. Ondertussen is er een nieuwe problematie over het voetbalveld en de atletiekpiste, aldus dhr. 
De Block. M.b.t. Dadipark is er een overeenkomst omtrent het concept in de Win-vorm. Dit concept 
houdt dus meerdere mogelijkheden in. Er is gevraagd om te onderzoeken of de aangevraagde 
sportaccomodatie een uitbreiding van wat er nu al is, of dat kan in Dadipark, binnen de 4 of 5 ha. 
Rekening houdend met het voorziene bouwprogramma wat wonen en waterbuffering betreft, zal het 
studiebureau dat bekijken, aldus dhr. De Block. De vraag is of dat kan indien de betrokken gemeente 
aangeeft een probleem te hebben met voetballerij en sport, wat duidelijk niet kan op de bestaande 

sportaccomodatie, zo stelt dhr. De Block. Daaromtrent wordt gezegd dat gekeken moet worden of dit 



 

 

nieuw element ingecorporeerd kan worden in Dadipark. Dhr. De Block stelt dat de situatie op dat vlak nu 
even afgewacht moet worden. Dhr. De Block geeft aan dat er samengewerkt moet worden met de 
gemeente, met de gebiedsgerichte werking, om te kijken hoe er uit deze situatie gekomen kan worden. 
Er is een nieuwe evolutie door het probleem dat de gedeputeerde schetste. Op basis van deze nieuwe 
evolutie wordt er gekeken of er een consensus – compromis mogelijk is om Dadipark, waar wij 
conceptueel gezien rond waren, om er de uitbreiding van het voetbal en de looppiste aan toe te voegen. 
Wat de herinrichting van de Dammesteenweg betreft is het evident dat het stukje dat de provincie 
beheert, het Noordelijk jaagpad, heringericht wordt in goed overleg met de gebiedsgerichte werking. De 

rest van het parcours is gemeentelijk patrimonium en wordt dan ook door de gemeente behandeld aldus 
dhr. De Block. M.b.t. de participatie die voortvloeit uit het participatiedecreet, is het zo dat er 
vakdocumentatie bestaat rond de participaties. Alle regels en sjablonen die bestaan, worden in de 
draaiboeken toegepast. Participatie is altijd maatwerk, aldus De Block, omdat het ene dossier 
spectaculair moeilijker is dan het andere. Een zonevreemd jeugdverblijf creëert minder commotie, 
aandachtspunten en beroepen dan een PRUP met een bedrijventerrein. Het speelt ook een rol of het over 
een of meerdere gemeenten en een of meerdere administraties gaat, aldus De Block. Communicatie en 
documentatie moeten opgemaakt worden in gewone mensentaal. In een dossier als SOL Koksijde, moet 
de participatiemedewerker er voor zorgen dat er goed gecommuniceerd wordt. Daarnaast gaat de 
participatiemedewerker ook vernieuwende participatietechnieken introduceren. Wij hebben daar enige 
ervaring mee stelt dhr. De Block. Het creeerde wat commotie, maar indien je de plaatsbepalers goed 
coacht, is het van belang dat zij dezelfde inzichten hebben als raadsleden in dit orgaan. Dit kan verder 

verfijnd worden met een stellingenspel e.d.m. Ook daar schenkt de provincie verdere aandacht aan. Dhr. 
De Block is er van overtuigd dat alle organen in de democratie moeten trachten hun werk op een eerbare 
manier te doen en goed moeten communiceren naar de bevolking. Indien dat niet gebeurt, groeit het 
beleid verder weg van de bevolking, wat dhr. De Block wil vermijden. Dat vormt voor dhr. De Block de 
rijkdom van West-Vlaanderen.  
 
Dhr. Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, geeft aan dat hij vergat een stukje TOP vergat aan bod te 
brengen. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen ruimte Vlaanderen in het kader van die TOP. Het 
belangrijkste waarmee de gedeputeerde de voorbije weken en maanden naar voor kwam zegt dhr. 
Ravyts, is hetondersteunen van lokale besturen in het zoeken naar oplossingen voor hun concrete 
ruimtevragen en uitdagingen in hun gemeente rond reconversie en verdichting. Er is een bevraging 
geweest en er zijn een aantal dossiers, een aantal voorbeelden, weerhouden zoals een verkaveling in 

Knokke-Heist, de stationsomgeving van Veurne, hoogbouw op de dijk van Blankenberge waar men naar 
win-vorm zal kijken, en de verdichting in bouwblokken tegen de dijk in Middelkerke. Wat dhr. Ravyts 
nieuwsgierig maakt, zijn de ontwerpateliers waarmee de gedeputeerde zegt te werken, waar de nodige 
experten samengebracht worden die op basis van een concrete vraag nuttige en realistische 
mogelijkheden schetsen rond die vraag van de gemeenten. Dhr. Ravyts stelt de vraag of dit de experten 
van de provincie zijn. Dhr. Ravyts herinnert aan de opmerking dat de provincie West-Vlaanderen, als 
kennispartner en als studiebureau voor de gemeenten optreedt en vraagt of dhr. De Block de rol 
opneemt van kennispartner of enkel een facilitator, een begeleider is of zijn de provinciale diensten 
experten. 
 
De heer Vanmeirhaeghe, raadslid N-VA, wil tussenkomen omtrent de Dammesteenweg. Het provinciaal 

fietspad kruist er. Het betreft er het kruispunt bij het binnenkomen van centrum Damme. De provincie is 
er inderdaad bevoegd voor de linkeroever van de vaart.  
 
Mevrouw Schotte, fractievoorzitter Groen, dankt dhr. Vanmeirhaeghe voor de verduidelijking. De 
gedeputeerde sprak over het jaagpad, dat Damse Vaart Zuid en niet Dammesteenweg heet, aldus mevr. 
Schotte. Het was mevr. Schotte niet duidelijk over wat het ging.  
 
De gedeputeerde De Block gaat in op de TOP-regio Kust en verduidelijkt dat TOP een nieuwe procedure 
van Vlaanderen is, voluit territoriaal ontwikkelingsprogramma. De sterkte van de provincie is dat hoe 
moeilijker het dossier is, hoe meer beroep men doet op de provincie, aldus de gedeputeerde. Dhr. De 
Block is daar fier op en duidt dat dit het onmiskenbare bewijs is van de expertise van de provincie. Er 
zijn een beperkt aantal projecten geselecteerd, waar er samen met Vlaanderen en de betrokken 

gemeente gezocht wordt naar een oplossing. Dat is het geval voor Noorderrand Brussel. De 
gedeputeerde geeft aan dat hij dit gisteren in zijn exposé vermeldde. Dit is tevens het geval voor de 
toekomst van de Kust. In overleg zijn er een aantal mogelijke cases geselecteerd waarin geïnvesteerd 
wordt. Het verloop van de procedure is als volgt: “wij samen”, participatie. De gedeputeerde geeft een 
voorbeeld uit Middelkerke, meer bepaald Westende-Bad. Via een masterplan wordt er gewerkt met de 
betrokkenheid van de administratieve diensten en het college. Het project houdt in dat er tegen het 
voorjaar van 2018 een voortraject gedaan wordt. Dat is een onderzoek met de diverse actoren, zoals het 
OCMW, in die wijk is er ook een hele sociale problematiek, de dienst huisvesting, agentschap wonen 
Vlaanderen, immobiliënsector, VMSW om na te gaan in hoeverre er vraag is naar sociale woningen. Alle 
relevante informatie wordt via onze dienst en onze dienst sociale planning onderzocht. Daardoor wordt 
de opdrachtomschrijving verfijnd en wordt er een projectfiche opgesteld. Daarna stellen wij een 

onderzoeksteam aan via de selectie win-vorm. In het voorjaar van 2018 is er een ontwerpweek voor de 



 

 

opmaak van een masterplan. Tijdens het najaar van 2018 zijn er resultaten. De ontwerpweek is met alle 
experten: stedenbouwkundig, architecturaal, inrichting in publieke ruimte, financieel, 
vastgoedontwikkeling, kennis om tot oplossing te komen van de sociale problematiek met alle actoren: 
agences, demorgrafie, sociale planning, huisvesting, OCMW e.d.m. Een ontwerpweek is iets nieuws. Van 
maandag tot vrijdag komt iedereen aan bod met de bedoeling dat er dan georganiseerd een masterplan 
tot stand komt aldus de gedeputeerde. Dat is de werkwijze die gross modo overal herhaald wordt en die 
tot nu toe tot goede resultaten leidt. Wat Damme betreft geeft de gedeputeerde aan dat de provincie 
haar verantwoordelijkheid opneemt wat de bevoegdheden van de provincie betreft. Indien het dhr. Van 

Meirhaeghe en mevr. Schotte interesseert, geeft de gedeputeerde aan dat hij tijdens de komende dagen 
een minutieus antwoord kan bezorgen indien zij hem daaromtrent mailen.  
 
Er wordt overgegaan naar het thema mobiliteit en weginfrastructuur. 
 
Dhr. Croes, CD&V-raadslid, komt tussen omtrent de stappen die vooruit gezet zijn omtrent mobiliteit in 
de streek. Hierbij verwijst hij naar twee belangrijke projecten voor de fietsmobiliteit in de regio: de 
tunnel in Zwevegem en de fietsersbrug in Deerlijk. Op die manier wordt de streek toegankelijker 
gemaakt met de fiets. Dhr. Croes geeft aan bijzonder tevreden te zijn dat er heel wat budget voorzien is 
voor de fietssnelweg in de regio Zwevegem en Avelgem. Dit wordt ten goede van de regio met veel 
plezier opgevolgd aldus dhr. Croes. 
Mevrouw Castelein, Open vld-raadslid, komt tussen i.v.m. de fiets- en wandelbrug in Nieuwpoort van de 

kaai, over de Ijzer naar de jachthaven op rechteroever. De provincie wil daar 1.000.000 euro in 
investeren samen met het Vlaams Gewest en de gemeente Nieuwpoort. Mevr. Castelein vraagt zich af 
wat deze investering precies inhoudt en of zij het goed voor heeft dat, wanneer die gelden komen van 
ontvangen planbaten en welke criteria er gehanteerd worden om te bepalen welk project er welk deel 
krijgt uit de provinciale opbrengsten uit planbaten. 
 
Dhr. Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, komt tussen omtrent de parallelweg met de N49 ter hoogte 
van de passage over de Damse Vaart. Dhr. Ravyts stelt dat de provincie niet gelukkig is met de evolutie 
in dit dossier. Op 16 oktober mobiliteit tekende mobiliteit voor de inhoud van de brief aan de Vlaamse 
administratie Wegen en verkeer, hoewel het onder de bevoegdheid van Guido Decorte viel. De provincie 
is ongelukkig over de ondergrondse kruising van de parallelweg met de drukke recreatieve fietsas met de 
Damse Vaart, die trouwens geselecteerd is als fietssnelweg, aldus dhr. Ravyts. Een tweede bekommernis 

van dhr. Ravyts is de parallelweg. Zijn derde bekommernis gaat over de gemeenschappelijke inpassing 
en de gevolgen voor de belevingswaarde van de voorgestelde infrastructuurwerken, want het had reactie 
op een bewonersvergadering waarbij AWV de eerste visualisaties voor de parallelweg van de N49 heeft 
voorgesteld. Op de achtergrond is er natuurlijk de recente bescherming van de Damse Vaart als 
monument door de Vlaamse overheid. Dhr. Ravyts stelt de vraag of er reactie gekomen is op dat 
schrijven.  
 
Dhr. Decorte, gedeputeerde, zegt dat het dossier opgevolgd wordt door de Gebiedsgerichte werking. 
Dhr. Decorte stelt dat het voor de provincie, vanuit de gebiedsgerichte werking, van belang is om de 
veiligheid van de fietssnelweg langs de Damse Vaart maximaal te verdedigen en geeft aan dat de 
afdeling Wegen en Verkeer op dat vlak op een andere golflengte zit. De provincie geeft daar echter geen 

bevoegdheid in en kan enkel als betrokken partner haar mening naar voor brengen, terwijl man daar 
vanuit Vlaanderen een totaal andere mening over heeft, aldus gedeputeerde Decorte.  
 
Dhr. De Block, gedeputeerde, beaamt dit en stelt dat de provincie een schrijven richtte aan AWV om 
nogmaals de aandacht te vragen, waarop tot op heden nog geen reactie kwam. Dhr. De Block gaat in op 
de vraag van mevrouw Castelein m.b.t. de fiets- en wandelbrug in Nieuwpoort. Er wordt 1.000.000 euro 
voorzien uit de planbaten. Het is de bedoeling dat de stad en MDK analoog participeren. Dhr. De Block 
geeft aan dat de brug belangrijk is en stelt dat je er altijd voor moet zorgen dat je iets op een duurzame 
wijze ontsluit. Vandaar dat de fietsbrug nodig is, aldus dhr. De Block. Voor dergelijke zaken heeft de 
provincie een maatschappelijke rol op te nemen. In dit dossier zitten alle neuzen van de drie betrokken 
actoren in dezelfde richting. Het PRUP is in opmaak. Dhr. De Block richt zich tot provincieraadslid Claude 
Croes en stelt dat de provincie zijn steentje bijdraagt en dat de provincie onmiddellijk alle nodige 

middelen voorziet ter realisatie van fietsprojecten. 
Dhr. Lodewyckx, provincieraadslid Groen-fractie, stelt dat er binnen de provincie heel wat initiatieven 
genomen worden om fietsen te bevorderen, zowel op recreatief als op functioneel vlak. Hij geeft aan dat 
het door snelle evoluties en elektrische fietsen belangrijk is om de boot niet te missen. De Groen-fractie 
erkent de inspanningen van de provincie om meer mensen op de fiets te krijgen. In september 
verscheen een belangrijk rapport van het Rekenhof over de fietspaden in Vlaanderen. Dhr. Lodewyckx 
leest de samenvatting zoals die op de website van fietsberaad Vlaanderen te lezen is. Fietsberaad is 
zowel van de Vlaamse overheid als van VVSG, als via de provincies. Het is een raad waar heel veel 
actoren samenzitten, aldus dhr. Lodewyckx. De titel is heel duidelijk: bovenlokaal fietsroutenetwerk 
slechts binnen 50 jaar klaar. “Aan het huidige tempo duurt het nog vijftig jaar vooraleer het Vlaams 
Bovenlokaal Fietsroutenetwerk af is, terwijl dat eind 2012 al klaar had moeten zijn. Dat staat in een 

kritisch verslag van het Rekenhof over de Vlaamse fietsinfrastructuur. Vlaams mobiliteitsminister Ben 



 

 

Weyts erkent de achterstand, maar wijst op de groeiende investeringen van jaarlijks 100 miljoen euro. 
Het Bovenlokaal Fietsroutenetwerk (BFF) is een opbouwend netwerk van verbindingen voor functionele 
verplaatsingen en werd gelanceerd rond de eeuwwisseling. Het Rekenhof ging na hoe het is gesteld met 
de 12.086 kilometer die het netwerk moeten gaan vormen. Erg hoopgevend is de conclusie niet: 
'Gemiddeld wordt 75 kilometer aan nieuwe fietspaden per jaar aangelegd (…) Nog 3.637 kilometer wacht 
op aanleg en 4.444 kilometer op aanpassing. Aan dit tempo zou het nog bijna vijftig jaar duren voor het 
volledige netwerk gerealiseerd is, terwijl het eind 2012 klaar had moeten zijn.' Minder dan een derde van 
de fietspaden op het bovenlokaal netwerk voldoet aan de kwaliteitsstandaarden, terwijl het met de 

fietsersveiligheid achteruit blijft gaan. Het aantal fietsers onder de verkeersslachtoffers is intussen 
toegenomen tot één op vier. Vooral het aantal lichtgewonden gaat omhoog, terwijl de fiets slechts 
instaat voor 11 procent van de functionele verplaatsingen. Ben Weyts onderschrijft de resultaten van het 
Rekenhof, maar wijst ook de lokale besturen op hun verantwoordelijkheid. Vlaanderen heeft immers 
maar een 3.500-tal kilometer in eigen beheer. De minister beloofde dit voorjaar om de resterende jaren 
van deze legislatuur elk jaar 100 miljoen euro uit te trekken om de fietsinfrastructuur te verbeteren.”. 
Wanneer we de concrete cijfers zien van de inspanningen van de afgelopen jaren, zou je kunnen 
besluiten dat wij het in de provincie West-Vlaanderen goed doen: een stijging van 8,1% tussen 2005 en 
2012 binnen de provincie West-Vlaanderen. Wat dhr. Lodewyckx echter zeer merkwaardig vindt, is dat 
West-Vlaanderen wat het aantal kilometer betreft pas op de vierde plaats komt. Wat dhr. Lodewyckx nog 
verbazend vindt is dat de laatste plaats gaat naar de provincie die zich het meest fietsvriendelijk noemt, 
namelijk Limburg. In West-Vlaanderen zijn wij tot 2066 kilometer fietspaden. Dhr. Lodewyckx feliciteert 

de provincie met haar 8,1% en geeft aan dat het om cijfers gaat van een aantal jaar geleden. Zijn 
bezorgdheid gaat niet enkel naar het aantal kilometers, maar ook naar het feit dat minder dan een derde 
van de fietspaden op bovenlokaal netwerk voldoet aan de kwaliteitsstandaarden, dit terwijl het met de 
fietsersveiligheid achteruit blijft gaan, aldus dhr. Lodewyckx. Dhr. Lodewyckx stelt de vragen of 
fietspaden aangelegd worden omdat er toevallig een vraag is van een lokale overheid of is er een plan 
uitgewerkt om het aantal kwalitatieve fietspaden sneller uit te werken in de provincie West-Vlaanderen. 
Daarnaast vraagt dhr. Lodewyckx of er een plan is om na te gaan in hoeverre de kwaliteit van de 
fietspaden in de provincie en onder provinciaal beheer op te trekken. Dhr. Lodewyckx vraagt zich af hoe 
de provincie na dit rapport van het Rekenhof meer dan een tandwieltje zal bijsteken. Als laatste heeft 
dhr. Lodewyckx nog een uitsmijtertje: op basis van een bericht in de krant van gisteren (n.v.d.r. 29 
november 2017). De provincie Antwerpen stelt een fietsbarometer ter beschikking voor de burgers om 
na te gaan wat de stand van zaken is op het vlak van fietspaden: wat de kwaliteit is, waar ongevallen 

gebeuren, etc. dit op basis van de plaats van die ongevallen, op basis van het gebruik van een meetfiets. 
Dhr. Lodewyckx vraagt zich af of het een goede zaak moest de provincie naast het aanbieden van onder 
meer een fietskaravaan en andere hulp bij het ontwikkelen van de fietsinfrastructuur, ook het instrument 
leveren om de kwaliteit er van blijvend te bewaken. Dhr. Lodewyckx heeft gisteren toevallig de 
nieuwsbrief van de nationale fietsersbond gelezen, waarin hij leest dat ook andere provincies bekijken of 
zij het Antwerpse voorbeeld kunnen volgen. Dhr. Lodewyckx vraagt zich dan ook af of het klopt dat ook 
de provincie West-Vlaanderen het Antwerpse voorbeeld zal volgen. 
 
De voorzitter meldt dat de vragen van dhr. Lodewyckx later in deze zitting beantwoordt wanneer het 
toepasselijke onderwerp van de budgetbespreking aangesneden is. 
 

Dhr. Mommerency, CD&V-raadslid, komt tussen omtrent de fietssnelwegen en stelt dat deze een 
bewuste keuze van de provincie zijn. Hij stelt dat er ook in het kader van signalisatie bepaalde zaken 
gekozen zijn en dat er een effectieve planning is in 2018. Hij hoopt dat 2019 mee in aanmerking kan 
komen voor de Vrijbosroute. Dhr. Mommerency is bezorgd over de fietsveiligheid in het algemeen en 
over de kruising van fietssnelwegen met gemeentelijke wegen. Wat de signalisatie betreft is het volgens 
dhr. Mommerency van belang dat er uniformiteit en duidelijkheid is voor de fietsers en voor het ander 
wegverkeer inzake de aanduiding van die fietsweg en het gebruik van die fietsweg. Dhr. Mommerency 
stelt dan ook de vraag wie bepaalt welke keuzes er gemaakt worden inzake de kruisingen van 
fietssnelwegen met gemeentelijke wegen. Het raadslid vraagt of dat de gemeente of de provincie is of 
dat in overleg is en wie daarna de signalisatie en de eventuele aanpassingen uitvoert. Dhr. Mommerency 
vraagt of deze problematieken gemeenschappelijk, met alle gemeenten, besproken worden, zodat de 
uniformiteit bewaakt kan worden. 

 
Dhr. Dumarey, Open vld-raadslid, richt zich op de Europese projecten en stelt dat er aan bepaalde 
voorwaarden voldaan moet zijn om van Europese steun te genieten. Zo moet het gaan om uitgaven 
buiten het fietsfonds en moeten de projecten uitgevoerd worden binnen de drie jaar na goedkeuring. 
Minstens één lokaal bestuur heeft een dergelijk plan dat goedgekeurd is, aldus dhr. Dumarey. Dit plan 
werd ook goedgekeurd binnen het klimaatplan. Dhr. Dumarey stelt de vraag of er reeds fietssnelwegen 
gerealiseerd zijn of goedgekeurd zijn met de Europese steun. Daarnaast vraagt dhr. Dumarey of de 
provincie een actieve rol speelt om de steden en gemeenten te stimuleren om te voldoen aan die 
Europese voorwaarden.  
Dhr. Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, stelt dat fietsbeleid een hot item geworden is, waarbij 
iedereen zich profileert. Hierbij verwijst hij naar minister Weydts, die onlangs zei dat er in Vlaanderen 

nog nooit zo veel geïnvesteerd is in alternatieven voor de auto. Dan heeft hij het over 110.000.000 euro 



 

 

op de begroting van 2018, dat is 25% meer dan in 2014. De provincie West-Vlaanderen tussen 2006, dat 
is de opstart rond de samenwerking rond het fietsfonds tussen de provincie West-Vlaanderen en 
Vlaanderen, en 2017, het voorjaar van dit jaar, 53 fietsfondsprojecten gerealiseerd of opgestart, 97 km 
fietspaden werden aangelegd en hiervoor werd al voor 6,2 miljoen aan fietsfondssubsidies van 
Vlaanderen geïnd door de provincie. Dat is zonder de groene assen en recreatieve fietspaden, aldus dhr. 
Ravyts. De provincie doet een duitje meer in het zakje en gaat voor 100 %. Op dat vlak was de provincie 
West-Vlaanderen toch een voorbeeld. Anderzijds verwijst dhr. Ravyts naar de nieuwsbrief van mobiel 
Vlaanderen. Dat gaat over de fietssnelwegen en over de subsidiëring van de fietssnelwegen, zo zegt dhr. 

Ravyts. De Vlaamse overheid zet hier nogal sterk op in en wil meer subsidiëren. Men wil de 
subsidieregeling zelfs hervormen: in plaats van 40 % zou Vlaanderen in de toekomst 50 % van de 
projectkost subsidiëren. Minister Weydts zei in september dat er een besluit van de Vlaamse Regering 
klaar lag dat naar de Raad van State ging, aldus dhr. Ravyts. Dhr. Ravyts stelt dat ook de provinciale 
subsidiereglement dat aangepast zouden moeten worden. Dhr. Ravyts vraagt aan dhr. De Block of hij 
daar weet van heeft en hoe hij hierop reageert, aangezien dhr. Ravyts zich afvraagt of elk 
provincieraadslid nog mee is in al die communicatie en aankondigingen rond fietsbeleid, vooral van die 
minister uit Vlaams-Brabant. Minister Weydt zou lokale fietsinvestering subsidiëren tot 100 %, dat was in 
augustus zegt het raadslid. Dhr. Ravyts stelt de vraag of dhr. De Block daarvan op de hoogte is, welke 
gevolgen dit heeft voor de provincie. Wanneer je verder leest in het persbericht, gaat het over 
kruispunten, fietsbruggen e.d.m. Een maand eerder kondigde dhr. Muyters, die van dezelfde partij is, dat 
fietssnelwegen een impuls van 22 miljoen euro krijgen, waarbij minister Muyters begint over EFRO. Dhr. 

Ravyts vraagt zich af of dhr. De Block dit allemaal volgt. Dhr. Ravyts vraagt of dhr. De Block een stand 
van zaken over de provinciale rol binnen dit onderwerp in de toekomst kan geven. 
 
Dhr. Weydts, sp.a-raadslid, stelt dat de D voor daadkracht staat en stelt na het lezen van de BBC dat 
dhr. De Block maar één actie binnen het volledige domein heeft, namelijk werken aan een duurzame 
mobiliteit. Dhr. Weydts stelt dat werken aan de duurzame mobiliteit het belangrijkste onderwerp is 
m.b.t. mobiliteit. Er is maar één oplossing om de files weg te werken, andere vormen van mobiliteit 
gebruiken. Het zal niet helpen om enkel nieuwe wegen, nieuwe autowegen aan te leggen. De mensen 
moeten overtuigd worden om aan andere vormen van mobiliteit te doen, aldus dhr. Weydts. Daarvoor is 
er een goed, uitgebreid netwerk van openbaar vervoer nodig, iets waar deze provincieraad niet voor 
bevoegd is. De provincieraad is echter wel bevoegd voor het stimuleren van het fietsverkeer. Dhr. 
Weydts richt zich tot dhr. Ravyts en stelt te denken dat dat niet enkel te maken heeft met 

profileringsdrang van een minister of een lokale schepen of een gedeputeerde op het lokale niveau om zo 
hard in te zetten op het fietsbeleid. Dhr. Weydts denkt dat het een vorm van noodzaak is om meer 
mensen op de fiets te krijgen, wanneer je ziet hoeveel mensen ook voor korte afstanden de wagen 
nemen. Dankzij de elektrische fiets, die toch wel democratisch is, verhoogde de actieradius van het 
fietsen enorm, aldus dhr. Weydts. Desondanks blijven heel wat mensen de wagen nemen voor korte 
afstanden. Dhr. Weydts denkt dat er op dat vlak nog heel wat werk is en stelt dat dat net een van de 
punten is waarmee deze provincieraad en deze deputatie mee bezig zijn, wat hem zeer gelukkig stemt. 
Dhr. Weydts stelt de vraag wat er moet gebeuren om de mensen op de fiets te krijgen. Dhr. Weydts stelt 
dat er eerst en vooral sterk geïnvesteerd moet worden in een goede fietsinfrastructuur en bevestigt dat 
dit binnen de provincie West-Vlaanderen ook gebeurt en dat zijn fractie hier volledig achter staat. 
Daarnaast haalt hij mogelijke campagnes aan. Hierbij maakt hij de bedenking dat de Testkaravaan een 

zeer interessant instrument is om mensen te overtuigen. Dhr. Weydts is dan ook heel blij dat zowel de 
Testkaravaan als de investeringen in infrastructuur voor fietsen het komende jaar volop verder gaan, het 
laatste jaar van deze legislatuur. Dhr. Weydts zegt dat het bewezen is dat de Testkaravaan werkt. Het is 
namelijk zo dat alle mensen die hebben deelgenomen aan de Testkaravaan na x aantal tijd opnieuw 
gecontacteerd worden en aan hen de vraag gesteld wordt of er nog steeds van een ander voertuig dan 
de wagen gebruik gemaakt wordt om naar het werk te gaan. Uit die enquetes blijkt dat 38 % van de 
mensen aangeeft dat zij, sinds hun deelname aan de Testkaravaan, dagelijks of bijna dagelijks met de 
fiets naar het werk gaan. Dat is dus een goede campagne stelt dhr. Weydts. Daarnaast moet er 
geïnvesteerd worden in goede fietsinfrastructuur zegt het raadslid, aangezien mensen daardoor de fiets 
niet nemen. Dhr. Weydt is dan ook zeer blij dat de provincie verder gaat in het onderhoud van haar 
infrastructuur en dat de uitbouw van het bovenlokaal fietsroutenetwerk volgend jaar nog volop aandacht 
krijgt. Dhr. Weydt is het eens met de mening van dhr. Ravyts wat de 100 % financiering betreft. Ook 

van zijn functie als schepen van mobiliteit kan hij dit enkel toejuichen, aangezien het een extra stimulans 
is voor de lokale overheden om verder uit te bouwen omdat er een 100 % financiering is. Wat de 
fietssnelwegen, de verplaatsingsmethode van de toekomst, betreft, is dhr. Weydts zeer blij dat de 
fietssnelweg F7, dat zal de benaming van de fietssnelweg zijn, Waregem-Harelbeke-Kortrijk, eindelijk 
gestart is. Er is gestart met het provinciale RUP voor de uitvoering van dat dossier. Dit dossier heeft 
volgens dhr. Weydts veel potentieel om zich in onze regio duurzaam te kunnen verplaatsen. Dhr. Weydts 
richt zich tot raadslid Lodewyckx en zegt dat hij ook wil dat het veel sneller gaat, maar stelt dat hij uit 
zijn ervaringen als schepen van mobiliteit weet dat je dergelijke zaken niet altijd in de hand hebt, 
aangezien je vaak op heel wat partners moet rekenen om dergelijke projecten te kunnen afronden. Het 
gaat over gronden verwerven, waardoor je al snel drie of vier jaar verder bent, het gaat over ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, die als snel één of twee jaar in beslag nemen. Dhr. Weydts hoopt dat deze 

deputatie, en in het bijzonder de bevoegde gedeputeerde De Block de geschiedenis zullen ingaan omwille 



 

 

van de omslag die zij maakten van een automobiliteit naar een duurzame mobiliteit. Hij feliciteert en 
dankt de deputatie hiervoor. 
 
Dhr. De Block, gedeputeerde, gaat eerst in op de kruisingsproblematiek. Veiligheid is belangrijk, je kan 
pas aantrekkelijk zijn, wanneer er een veilige mobiliteit is, aldus dhr. De Block. Veilige weginrichting 
staat voorop: kruising fietssnelwegen-gemeentewegen. Het principe is dat iedere wegebeheerder 
verantwoordelijk is voor de weginrichting op zijn patrimonium: de gemeente is verantwoordelijk voor de 
kruising met de gemeentewegen, het gewest is verantwoordelijk voor de kruispunten met de 

gewestwegen. In de praktijk worden er natuurlijk, in samenspraak met de kennis van het terrein ad hoc 
afspraken gemaakt die het meest zinvol zijn voor de bewoners en voor de fietsers, aldus dhr. De Block. 
De Vrijbosroute wordt in twee fasen aangepakt. Fase 1 is het traject Langemark-Boezinge-Ieper. Het 
overleg rond de kruispunten en de voorrangsregelingen is afgerond in maart dit jaar, bouwplannen en 
bestek zijn in opmaak en de vergunningen zijn in aanvraag. De aanbesteding staat gepland voor de 
eerste helft van 2018. Fase 2 is het traject Langemark-Kortemark. Dit traject is reeds grotendeels 
verhard. Daar is het vooral de aanleg van de huisstijl en de kruispuntrichtingen. Het overleg met de 
gemeenten zal gebeuren en de herinrichting staat gepland in 2019 – 2020. Wat het nieuwe 
fietsbondbesluit betreft, volgde de gedeputeerde dit met interesse. De visie van de betrokken 
voogdijminister ligt op dit ogenblik bij de Raad van State. Hij wil iets doen om de fietssnelwegen 
aantrekkelijker te maken. Hij wil de financiering verhogen van 40 naar 50 %, aldus de gedeputeerde. 
Dat wordt op de voet gevolgd en afgewacht. Het fietsbondbesluit voorziet 40 % Vlaanderen en 40 % 

provincie verplicht. De provincie West-Vlaanderen financiert 60 %. Dit zorgt er voor dat het uiterst 
aantrekkelijk is voor onze gemeenten om dossiers in te dienen. Zij hebben uiteraard een aantal kosten, 
omdat zij dit combineren met een aantal andere werken die moeten worden uitgevoerd, die zij dan zelf 
betalen. De dag dat er definitieve teksten zijn gaan wij dat bespreken in deputatie, daar eventueel 
besluiten uit trekken en voorstellen lanceren. De gedeputeerde gaat in op de fietssnelwegen. In 2015 
vonden er zeer uitgebreide consultaties plaats van steden, gemeenten en van het maatschappelijke 
middenveld. In 2016 zijn de trajecten vastgelegd. Nu zijn wij gestart met de quick wins. Wij zullen 
beginnen met Kortrijk-Harelbeke-Waregem. Het onderzoek loopt zegt dhr. De Block. Dhr. De Block wil de 
eventuele conceptstudie omtrent een kustfietssnelweg langs de Koninklijke Baan uitvoeren en wil mee 
financieren als Vlaanderen mee financiert. Er is zelfs gezegd dat de provincie het alleen doet, wanneer 
Vlaanderen het niet doet. Vorige week heeft Vlaanderen toestemming gegeven om mee te financieren. 
Dat onderzoek zal zijn gang gaan. Het signalisatieconcept is zeer belangrijk. Dhr. De Block geeft aan 

daarmee bezig te zijn. In het budget van 2018 zijn er middelen voorzien voor Avelgem, Zwevegem, 
Kortrijk, Roeselare en Torhout. De gedeputeerde geeft aan dat het leuk is om verantwoordelijkheid te 
hebben en stelt dat politiek voor de mensen is. De samenwerking voor het fietspad Koekelare-Kortemark 
is bijvoorbeeld zeer vlot verlopen, vroeger was dat een verkommerde situatie, vandaag de dag is dat een 
juweeltje, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde geeft aan door te gaan met de middelen waarover 
de provincie beschikt, die uitgeput worden en waarvoor de provincie extra middelen voorziet waar dat 
nodig is. De gedeputeerde behandelt de vraag rond de Europese financiële steun. Waar het mogelijk is 
wordt deze financiële steun door de provincie West-Vlaanderen gebruikt. Het is reeds gebruikt voor een 
aantal fietsassen. Indien er financieringsbronnen zijn, waaronder Europa, waardoor wij geen of een 
minimale vertraging oplopen, dan doen wij het. De gedeputeerde geeft aan dat er in dit kader steeds een 
aantal zaken met elkaar moeten afgewogen worden. 

 
Dhr. Dumarey, Open vld-raadslid, neemt het woord en stelt dat er tijdens deze legislatuur ongeveer 50 
km aan nieuwe fietspaden bijgekomen is. Dhr. Dumarey vraagt zich af hoeveel km aan fietswegen de 
provincie in 2018 nog wil realiseren, of het nieuwe wegen zijn of bestaande wegen die als fietsweg 
worden aangeduid, aangezien dit toch wel een wezenlijk verschil is. Het raadslid vraagt zich bovendien af 
welke budgetten hiervoor uitgetrokken worden. 
 
Mevrouw Laridon, CD&V-raadslid, stelt dat de mobiliteitsplannen van de provincie West-Vlaanderen 
ambitieus zijn. De voorbereidingen van de dossiers worden door de diensten getroffen. Mevr. Laridon 
vraagt zich dan ook af of de capaciteit van de dienst mobiliteit voldoende is en of er bepaalde zaken 
uitbesteed worden aan studiebureaus. Als de provincie ambitieus is, moeten er ook concrete stappen 
vooruit gezet kunnen worden. Het raadslid vraagt zich dan ook af hoe dit kan gebeuren. 

 
Dhr. Weydts, sp.a-raadslid, sluit aan bij de vraag van dhr. Lodewyckx over de fietsbarometer. Dhr. 
Weydts was gecharmeerd door dit initiatief van de provincie Antwerpen. Dhr. Weydts vraagt zich af of de 
provincie West-Vlaanderen ook een dergelijk initiatief op poten zet. Hoewel het volgend jaar misschien 
niet mogelijk is, kan het zeer interessant om dit dossier op te vragen bij de collega’s van de provincie 
Antwerpen, stelt dhr. Weydts. Het kan mogelijkheden bieden om nog beter prioriteiten te bepalen waar 
er moet geïnvesteerd worden in fietsinfrastructuur. De middelen zijn niet onuitputtelijk, het is dan ook 
van belang om prioriteiten te bepalen, aldus dhr. Weydts. Hij stelt dan ook dat het instrument van de 
fietsbarometer daartoe kan bijdragen. 
 
Dhr. De Block, gedeputeerde, bevestigt het bestaan van het rapport van het Rekenhof. Dit is 

geagendeerd als bespreekpunt op de agenda van december. De provincie West-Vlaanderen is actief 



 

 

bezig. Indien er extra budgetten nodig zijn, dan zal de provincie dat doen, aldus de gedeputeerde. Er is 
op dat vlak een contrast met Vlaanderen, waar de minister de budgetten heeft, maar er niet in slaagt om 
deze uit te geven, zeker niet naar West-Vlaanderen, omdat zijn dossiers niet rond raken. Hij zit dus met 
een overschot aan budgetten, aldus dhr. De Block. Wanneer er dingen aangelegd worden, is dat op basis 
van een democratisch proces, zoals de fietssnelwegen, met de bedoeling dat dit maximum efficiënt is. 
Kwaliteitsbewaking is uiteraard nodig zegt dhr. De Block. De fietsbarometer werd reeds besproken met 
de dienst en is zeker een interessant instrument dat verder bekeken wordt, aldus de gedeputeerde. De 
provincie heeft een fietsbarometer waar alle data, fietstellingen ter beschikking gesteld worden van 

burgers. Daarnaast heeft de provincie West-Vlaanderen een data-inzameling voor metingen zowel op 
kwantiteit als op kwaliteit. Dit is op basis van een enquêtering van de gebruikers. Er is dus wel een 
instrument dat zowel gebruikt wordt voor het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk als voor het 
recreatieve netwerk. Het is eenvoudig, maar de provincie ontvangt wel de grote signalen. Destijds werd 
niet voor een uitgebreidere versie gekozen, omdat het format van de data niet compatibel is voor het 
Vlaamse fiets-gis en de datasystemen van de Vlaamse overheid en omdat de provincie denkt voldoende 
signalen te hebben wat onveiligheid betreft en dat het personeel ingezet wordt op meer prioritaire dingen 
aldus de gedeputeerde. Dit belet echter niet dat dhr. De Block heeft afgesproken dat het persartikel 
verder bekeken wordt bij de dienst en op het juiste moment teruggekoppeld wordt. De gedeputeerde 
gaat in op de budgetten en zegt dat er bij de oprichting van het fietsfonds een engagement was om 
jaarlijks 3.000.000 euro te investeren, in 2017 4,4 miljoen, die voor 98% benut is. In 2018 is er 3,8 
miljoen gebudgetteerd. In deze legislatuur is er 49 km bovenlokaal fietsroutewerk en 68 km groene 

assen gerealiseerd. De gedeputeerde zegt dat het zinvol zou zijn als er in de toekomst een versterking 
mogelijk zou zijn van personeel, maar hij vult hierop aan dat het sowieso beheersbaar moet blijven, wat 
tot nog toe luk. Tot op vandaag is er continuïteit, maar we moeten oog hebben voor de dag dat er 
versterking komt, aldus dhr. De Block. De gedeputeerde zegt dat het al wat gepland is dat er aandacht 
aan geschonken wordt. Wat de fietssnelwegen in 2018 betreft, is er al 19 km aan nieuwe fietswegen 
gerealiseerd met een budget van 3,8 miljoen. Dhr. gedeputeerde gaat in op de vraag van mevrouw 
Laridon over de personeelsbezetting van de dienst personeel en het uitbesteden aan studiebureaus. De 
gedeputeerde zegt dat er 73 bouwprojecten gedaan zijn, waarvan er 32% volledig uitbesteed is aan 
derden. De provincie financiert dit en volgt dit op, maar er is geen ontwerpuitvoering of toezicht. 25% 
wordt door de provincie getrokken, het ontwerp en het toezicht wordt gedeeltelijk uitbesteed. In 42% 
van de gevallen doet de provincie alles zelf, zegt de gedeputeerde. Mobiliteitsstudies, verkeerstellingen, 
de logistiek van de Testkaravaan en mobiliteitsanalyses besteed de provincie uit. Op dit ogenblik 

bevinden wij ons in een pre-electorale periode. Om momenteel iets uit te besteden is het dan ook zo dat 
alle studiebureaus overbelast zijn, waardoor je er niet meer bij raakt. Dit is bovendien ten koste van de 
kwaliteit van de studies. Verschillende raadsleden drongen aan op kwaliteitsbewaking, stelt dhr. De 
Block, het is dan ook van belang dat er geen vertraging is, maar dat de kwaliteit verhoogd wordt. Dit is 
een uitdaging voor de toekomst, dit wordt dan ook verder bekeken bij de opmaak van volgende 
budgetten voor zover het noodzakelijk is om meer mensen in dienst te nemen en de dienst te 
versterken, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde dankt de raadsleden voor de aandachtssignalen die 
zij gaven, waarbij zij meldden dat het om heel mooie projecten gaat, maar dat er voor gezorgd moet 
worden dat er geen vertragingen zijn. Tot nog toe slaagt de dienst hier echter in met de methodiek die 
de gedeputeerde hier schetste. 
 

Dhr. Lodewyckx, Groen-raadslid, gaat akkoord met de daadkracht van dhr. Weydts en stelt dat het zijn 
bezorgdheid is dat alles altijd beter kan. Hij wil het enthousiasme van de gedeputeerde De Block nog 
enthousiaster maken voor de fietspaden voor zover dat mogelijk is. Dhr. Lodewyckx wil nog drie 
opmerkingen geven. Het raadslid stelt dat de fietsbarometer momenteel inderdaad voor Antwerpen geldt 
en stelt dat het om degelijke gegevens gaat om beleid te maken waarbij burgers heel transparant zien 
wat er kan gebeuren. Dhr. Lodewyckx denkt daarom dat het voor de burgers in de gemeenten van de 
provincie West-Vlaanderen en voor de burgers die actief zijn rond verkeersbeleid om zeer interessante 
gegevens gaat. Dhr. Lodewyckx dankt de gedeputeerde omdat hij het rapport van het Rekenhof in 
december op de commissie zal voorbrengen. Het enige probleem dat zich daarbij stelt is dat de cijfers 
van het Rekenhof gaan tot 2012. Het raadslid vraagt dan ook aan de diensten om deze cijfers op te 
trekken naar de meest recente cijfers als mogelijk in verband met de fietsinfrastructuur die daar gegeven 
worden. Daarna gaat het raadslid in op een vraag, die raadslid Weydts ook vermeldde, over de lange 

duur, de periode waarin het fietspad gerealiseerd wordt. Dhr. Lodewyckx stelt dat het interessant kan 
zijn dat er, wanneer er lastige bewoners zijn, er meteen met de onteigeningsprocedure gestart wordt, 
zodat je een stok achter de deur hebt, wanneer zij te onwillig zijn. Dan hoef je niet te wachten om pas 
na lange onderhandelingen de onteigeningsprocedure in te zetten. Op die manier win je wat tijd. Dhr. 
Lodewyckx vraagt zich dan ook af of het klopt dat dat gebeurt en of dat dat instrument effectief werkt 
om sneller tot realisatie te komen. 
 
Dhr. Coupillie, N-VA-raadslid, vraagt of hij het goed begrepen heeft dat minister Weydts een te veel aan 
budget voor fietsinfrastructuur voorzien heeft.  
 
Dhr. De Block, gedeputeerde, bevestigt de uitspraak van dhr. Lodewycks die zei dat alles beter kan en 

stelt dat de fietsbarometer verder bekeken wordt. Wat het advies van het Rekenhof betreft vertelt dhr. 



 

 

De Block dat de provincie maar kan voortgaan op het rapport van de cijfers die voorhanden zijn en vult 
hierbij aan dat het wel zo is dat alles gebeurt in goede samenwerking met de gemeentes en de 
onteigeningsprocedures gebruikt worden als het nodig is, maar dat de lokale gemeentes daarbij 
gerespecteerd worden. Zij proberen altijd eerst te praten en overleggen met die mensen. De 
gedeputeerde denkt dat het in alle dossiers belangrijk is om liever iets later een consensus te hebben en 
dat de gemeentes in eer en geweten kunnen overgaan tot onteigening wanneer dat nodig is. Soms is het 
misschien iets trager dan onze inschatting, maar het lukt. Alle burgemeester in onze provincie doen dat 
met de schepencolleges doen dat goed. De gedeputeerde zegt dat hij recent las dat budgetten in 

Vlaanderen niet uitgeput worden omdat er onvoldoende concrete projecten worden gefinaliseerd. Dhr. De 
Block stelt dat hij zich baseert op wat hij gelezen heeft, maar dat hem de nodige informatie bezorgd mag 
worden indien de informatie niet correct is.  
 
Dhr. Colpaert, Groen-raadslid, begrijpt niet dat de plaatsten met laadpalen in het Boeverbos zo lang op 
zich moet laten wachte. Sinds 13 april 2016 staat Eandis in voor de uitrol van elektrische 
laadinfrastructuur. Eandis heeft begin van dit jaar de opdracht tot het plaatsen van laadpalen gegund 
aan een firma, Aleggo. Tegen het einde van dit jaar moeten er 644 laadpalen over Vlaanderen geplaatst 
worden. Er zijn in West-Vlaanderen gemeentebesturen die snel de beslissing namen om in hun gemeente 
de palen te laten plaatsen. Zo heeft bijvoorbeeld de stad Popering in juni 2016 beslist dat zij beroep zou 
doen op Eandis. Poperinge heeft recht op 9 laadpalen waarvan de plaatsing van de eerste twee reeds dit 
jaar gebeurden in het centrum en een derde is reeds geplaatst. De kosten van deze laadpalen beperken 

zich eigenlijk tot de inrichting van de locatie. Dus enkel signalisatieborden en wegmarkeringen zijn ten 
laste van de stad. De uitbating gebeurt door de firma Aleggo de vraag is waarom de provincie iets sneller 
besliste om met Eandis in zee te gaan. Het volgende bewijst dat het snel kan gaan: dhr. Colpaert kaartte 
de plaatsing van de laadpalen aan in de vierde commissie van november 2017 naar aanleiding van de 
aangekondigde aanleg van een personeelsparking van Inagro. Dhr. Colpaert stelde daarop vast dat de 
deputatie de volgende dag het volgende agendapunt heeft besproken: “goedkeuring verlenen aan de 
overeenkomst betreffende oplaadfaciliteiten elektrische auto’s op provinciaal patrimonium en agendering 
provincieraad voor het verlenen van goedkeuring aan de overeenkomst betreffende de uitbating van 
oplaadfaciliteiten elektrische auto’s op provinciaal domein”. De klassieke laadpalen die door Aleggo 
geplaatst worden, zijn van het type et een maximum vermogen van 11 kW. Het duurt drie tot vier uur 
om aan deze palen tot 80 % op te laden. In een gemeente is dat goed voor de plaatselijke handelaars, 
die kunnen ondertussen gaan eten of gaan winkelen, aldus het raadslid. Dhr. Colpaert heeft echter niet 

de indruk dat deze palen in het Boeverbos gebruikt zullen worden om er bijvoorbeeld naar het restaurant 
te gaan. In België zijn er ook Blue Corner-laadpalen met een vermogen van 22 kW die een snellere 
oplading mogelijk maken, die blijkbaar wat in onbruik geraakt zijn. Tegenwoordig worden er meer en 
meer laadpalen geplaatst, de zogenaamde snellaadpalen, met een maximum vermogen van maximum 
50 kW en waarvoor de meeste elektrische auto’s, zeker de auto’s die nu nog op de markt komen, de 
nodige stopcontacten hebben. Deze palen laden in een half uurtje tot 80% op. Dhr. Colpaert denkt dat 
het ook nuttig zou zijn om in de toekomst minstens één van dergelijke laadpalen ook in het Boeverbos te 
voorzien. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens commissievergaderingen die een uurtje 
duren. De firma Aleggo plaatst die ook. De provincie gaat via Eandis ook met Aleggo in zee. Misschien is 
het een mogelijkheid om dat ook te onderzoeken.  
 

Dhr. Dumarey, Open vld-raadslid, heeft een vraag in dezelfde lijn. Er is 60.000 euro aan budget voorzien 
voor die elektrische laadpalen. Er zijn inderdaad heel wat verschillende types van palen, zo bevestigt dhr. 
Dumarey wat dhr. Colpaert vermeldde. Dhr. Dumarey had graag geweten welke soort laadpalen er 
worden voorzien specifiek naar fietsen en auto’s toe en of er snellaadpalen voorzien worden, aangezien 
die een stuk performanter en de palen van de toekomst zijn. Daarnaast heeft dhr. Dumarey nog enkele 
andere vragen. Dhr. Dumarey vraagt zich af of er ook niet de idee is om eventueel via het op poten 
zetten van een publiek-private samenwerking het aantal laadpalen op strategische plaatsen in de 
provincie op te krikken. Dhr. Dumarey vraagt of er financiële stimuli komen naar bedrijven toe om te 
investeren in laadpalen op hun domeinen die ook eventueel publiek kunnen gebruikt worden en of 
particulieren eventueel mee kunnen financieren in het kader van die laadpalen. Als laatste vraagt het 
raadslid of er een overzicht is waar de laadpalen komen in 2018 en wat de visie naar de toekomst toe is, 
meer bepaald: wordt de installatie van nog meer laadpalen ingepland? Dhr. Dumarey heeft nog een 

tussenkomst over de NMBS en De Lijn. Het raadslid was verrast naar de middelen naar De Lijn toe, 
aangezien hij niet begrijpt waarvoor deze middelen dienen. Dhr. Dumarey verwijst naar het verslag, 
waarin hij informatie kreeg. Het zou blijkbaar gaan om een langlopende lening van maar liefst 90 jaar, 
die nog 26 jaar zou aanhouden. Dhr. Dumarey heeft daar een aantal vragen bij en stelt dat er terecht 
aangehaald is dat de relatie tussen De Lijn en een aantal gemeenten niet altijd even goed is en toch wel 
wat stroef verloopt. Het raadslid verwijst naar gedeputeerde Decorte die aankaartte dat het in het kader 
van het Zwin niet zo eenvoudig was om met De Lijn te onderhandelen, aldus dhr. Dumarey. Het raadslid 
vraagt zich dan ook af of het niet opportuun is dat er verder onderhandeld wordt met De Lijn over een 
andere oplossing aan gegeven kan worden, aangezien het nog 26 jaar doorloopt en dhr. Dumarey niet 
denkt dat deze lening essentieel is in de globaliteit van het budget van De Lijn.  
 



 

 

Mevrouw Schotte, fractievoorzitter Groen, geeft aan dat haar vraag over hetzelfde onderwerp gaat en 
stelt dat er wat de annuïteiten betreft dit jaar 33.347 euro in de begroting staat en dat dit blijkbaar al 
loopt van 1992, voor 90 jaar, tot 2036, zo is meegedeeld in de commissie. In de commissie vertelde men 
dat het indertijd de bedoeling was om bij de oprichting van De Lijn het busvervoer te verzekeren in 
gebieden waar er minder klanten waren. Als mevr. Schotte dit uitrekent, zou de provincie meer dan 
3.000.000 euro betalen aan De Lijn. Op onze vraag om druk uit te oefenen om meer busvervoer te 
voorzien in een regio als de Westhoek bijvoorbeeld, antwoordde de gedeputeerde dat de provincie niet 
betrokken is bij het beleid van De Lijn. Aangezien de provincie zoveel aan De Lijn betaalt, denkt de 

Groen-fractie dat daar toch iets rond zou moeten kunnen gebeuren. Mevr. Schotte las gisteren via 
facebook dat vier gemeenten in het Noorden van De Kempen zelf een lokaal netwerk openbaar vervoer 
uitbouwen. Het gaat om de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout en Wuustwezel. Op die manier 
worden bepaalde wijken ook van busvervoer voorzien op momenten waarop De Lijn dat niet doet. 
Daarvoor zou men 100.000 euro subsidies krijgen. Misschien had de provincie die 3.000.000 euro die ze 
aan De Lijn besteed in de toekomst, voor de jaren die nog resten, zelf initiatieven te nemen. Mevr. 
Schotte had graag het standpunt van de deputatie daarrond vernomen.  
 
Dhr. De Block, gedeputeerde, stelt dat het wat de laadpalen betreft zo is dat de provincie vorig jaar bezig 
geweest is met een stabiel exploitatiemodel dat een efficiënt iets is om die elektrische auto’s op het 
patrimonium van de provincie te plaatsen. Er waren al een aantal zaken op de markt, waarmee er 
problemen waren, zoals de acceptatie van universele betaalkaarten, betrouwbare technieken en 

bedrijfszekerheid van de operatoren. Wij waren niet de enigen die met dit probleem kampten. Ook heel 
wat gemeenten, de Vlaamse overheid en particulieren hadden ermee te maken. Om die vicieuze cirkel te 
doorbreken, heeft Vlaanderen in 2016 aan Eandis, de netbeheerder die trekker is in dat dossier, 
gevraagd om een leverancier te contacteren om 2500 laadplaatsen in publieke domeinen te plaatsen. Op 
basis van de Europese aanbesteding is het toegewezen aan Aleggo, die mooie voorwaarden bood wat de 
kwaliteit betreft. De provincie is momenteel toch nog vennoot van Eandis, daardoor was het mogelijk om 
in dat systeem in te stappen. Eandis is akkoord. Volgend jaar plaatst de provincie negen laadpalen met 
twee oplaadstations per paal op provinciaal patrimonium, aldus de gedeputeerde. Infrax doet mee als 
medecontractant, zodat wij de volledige provincie kunnen bedienen. Het contract met Eandis is onlangs 
goedgekeurd door de deputatie. Een samenwerking met de Nederlandse onderaannemer van Eandis zal 
aan de provincieraad voorgelegd worden. Laadpalen kan je niet overal plaatsen, zo zijn er technische 
voorwaarden zoals de aanwezigheid van 400 V, voldoende hoogspanning, een beperkte afstand tussen 

de laadpaal en de elektriciteitskabine. Op basis van deze technische mogelijkheden, gaat de provincie 
tijdens het voorjaar van 2018 iets doen op de volgende locaties: Boeverbos, Zwin, De Gavers, Roeselare 
Wereldhuis en provinciehuis Inagro. Samenwerking met bedrijven kan interessant zijn, experten zeggen 
dat bedrijven nog een winstmarge uitwinnen van de onderaannemer die het zou doen willen maken, 
aangezien zij ook met onderaannemers werken. Particulieren kunnen ook in het systeem instappen via 
Eandis. De provincie is gebonden aan een contract met eandis en Allego voor vermogens. Hogere 
vermogens vragen meer hoogspanning die niet overal beschikbaar is. Niet alles is technisch mogelijk 
aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde gaat in op de tussenkomsten omtrent De Lijn. Dit vloeit voort 
uit een overeenkomst uit het jaar stilletjes. Die annuïteit loopt nog omdat de wet van de 
buurtspoorwegen bepaalt dat de toenmalige lijnen slechts vergund konden worden wanneer bewezen 
wordt dat er een voldoende aantal aandelen werd ingeschreven om de uitvoer van de ingebruikstelling te 

verzekeren. Op basis van die eis, heeft de provincie West-Vlaanderen, toenmalig ingetekend op 39.236 
aandelen zonder nominale waarde. De provincie heeft die volstorting moeten doen, dat was zo voorzien, 
over een periode van 90 jaar, in jaarlijkse annuïteiten. Die verplichtingen zijn overgenomen bij de 
oprichting van De Lijn in 1992. Het is wel zo dat die laatste annuïteiten vervallen in het jaar 2036. Dat 
gaat over 33.000 euro. Er kan heronderhandeld worden om dat in een keer af te betalen. De provincie 
stelde deze vraag reeds in 2001. Het antwoord van De Lijn was toen: Neen, dat gaat niet. De provincie 
kan het nog eens proberen, aldus de gedeputeerde. Return on investment zou moeten onderzocht 
worden. Het is niet omdat wij iets betalen aan De Lijn, dat wij iets te zeggen hebben. De provincie 
maakte vroeger nog deel uit van adviesorganen, maar de Vlaamse overheid schafte dit af. De 
gedeputeerde verwijst naar het voorbeeld uit Limburg. Het probleem is echter dat Vlaanderen en De Lijn 
hun verantwoordelijkheid niet opnemen. Vandaar dat er nu gezocht wordt naar noodoplossingen. In 
Limburg zijn er een aantal gemeenten die samenwerken, dat is goed. Fundamenteel moet de Vlaamse 

overheid er echter voor zorgen dat Vlaanderen en ook de Westhoek op een degelijke, treffelijke en 
verantwoorde manier tot in de hoeken van het land openbaar vervoer krijgt. Anders wordt er constant 
gesproken over duurzaamheid en wordt er niets aan gedaan. Momenteel loopt er een pilootproject 
voornamelijk in de Westhoek. De burgemeesters van de Westhoek zouden De Lijn heel dankbaar zijn 
moest De Lijn dat oplossen.  
 
Dhr. Colpaert, Groen-raadslid, dankt de gedeputeerde voor zijn uitvoerige uitleg. Het raadslid vraagt 
wanneer het voorzien is dat er op de bezoekersparking van Inagro laadpalen komen. Dhr. Colpaert 
vraagt of de uitbating van de laadpalen ook door Aleggo gebeurt. Het raadslid zegt dat het wellicht de 
bedoeling is dat de provincie voor een prijs van 60.000 euro de laadpalen in haar bezit krijgt, aangezien 
de gemeenten niet zo veel betalen.  



 

 

Dhr. Dumarey, Open vld-raadslid, wil terugkomen op zijn vraagstelling omtrent de stimuli naar 
bedrijven. Het raadslid zegt dat de gedeputeerde terecht aanwijst dat het voor een aantal bedrijven 
misschien een betere koop is om dit te gaan plaatsen, vandaar zijn vraag naar de provincie toe om daar 
een tandje bij te kunnen steken in de toekomst. Dhr. Dumarey denkt dat het inderdaad heel interessant 
zou kunnen zijn om een samenwerking aan te gaan met de bedrijven, om hen te motiveren om naast die 
ene laadpaal misschien twee of drie palen erbij te plaatsen en daar ook een bepaalde stimuli tegenover 
te plaatsen om zo het netwerk heel wat groter te maken en inderdaad een beetje visibiliteit naar de 
provincie toe te geven. Zo krijg je een soort hefboomeffect, die wel een interessante formule zou kunnen 

zijn, aldus het raadslid. Dhr. Dumarey hoopt dat de gedeputeerde dit, misschien met zijn administratie, 
even wil onderzoeken. 
 
Dhr. Naeyaert, gedeputeerde, gaat in op Inagro en zegt dat het ook tijdens de commissie gezegd is dat 
er een laadpaal bijkomt. De gedeputeerde durft niet te zeggen hoe snel die zal laden.  
 
Dhr. De Block, gedeputeerde, geeft aan dat de exploitatie door Aleggo gebeurt. Er wordt gestart in 2018. 
Het wordt verder uitgerold waar het kan. Het is een terecht aandachtspunt van iedereen die dit aankaart. 
 
Dhr. Dumarey, Open vld-raadslid, komt tussen omtrent de weeswegen. Vlaanderen heeft al heel lang 
beloofd om deze wegen over te nemen. Er zijn er nog een klein aantal resterend. In het budget is er nu 
een kleine 50.000 euro voorzien. De gedeputeerde wil zo snel mogelijk inspanningen leveren om dit over 

te dragen aan de Vlaamse overheid. Dhr. Dumarey heeft in de commissie begrepen dat die laatste 
restjes voor de laatste maal helemaal op punt geplaatst. Daarna wordt in de overdracht voorzien. Dhr. 
Dumarey vraagt of de gedeputeerde enige garantie kreeg van de Vlaamse overheid dat dat toch niet zal 
blijven duren en of het nu effectief in 2018 realiteit zal zijn dat die laatste verweesde provinciewegen wel 
degelijk naar Vlaanderen gaan.  
 
Dhr. De Block, gedeputeerde, geeft aan dat dit een jarenlang aanmodderend probleem is. Het wordt 
opgelost. Op dit ogenblik komen de laatste praktische afspraken tot stand. Er zijn een vijftal km 
weeswegen die gefinaliseerd worden. Het budget start al rond de zomer. Dan worden de diensten 
bevraagd. Niet wetende dat het ging slagen, is het budget van 50.000 euro voorzien die gebruikt werden 
voor het onderhoud van de goede huisvader en niet de grote investeringen. De kans is uitermate reëel 
dat dit binnenkort wordt gefinaliseerd in een eindfase en dat die budgetten niet nodig zullen zijn. Deze 

budgetten zal de provincie op een zinvolle wijze hergebruiken.  
De voorzitter sluit de budgetbespreking van de bevoegdheden van dhr. De Block.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, geeft toelichting bij zijn bevoegdheden (landbouw en visserij, 
integraal waterbeleid, infrastructuur en juridische aangelegenheden en milieu- en 
omgevingsvergunningen). 
 
De secretaris brengt het samenvattend verslag naar voor van de bespreking gevoerd in de vierde 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking 
 
De heer Mommerency, CD&V-raadslid, heeft een vraag over precisielandbouw en verwijst hierbij naar 
een infopunt dat enige tijd geleden aan bod kwam tijdens de vierde commissie. Er werd vastgesteld dat 
het inzetten van personeel rond die thematiek de commissie tot bij zonder inzichten liet komen. De 
West-Vlaamse landbouw heeft zeer sterke technische kennis, dit zorgt er voor dat Inagro een speciaal 
karakter heeft wat landbouw betreft en geconfronteerd wordt met een schaarse ruimte en een sterke 
verwevenheid met allerlei activiteiten in het buitengebied. Dhr. Mommerency verwijst naar de 
bodemgesteldheid en de nabijheid van een kmo-structuur voor toelevering en machinebouw gekoppeld 
aan innovatie die heel sterk inspeelt op het landbouwgebeuren zelf. Anderzijds is de site Inagro en haar 
netwerk van ploegvelden een ideaal en toegankelijk oefenterrein voor het experimenteerwerk dat 
noodzakelijk is inzake die precisielandbouw, aldus het raadslid. Er zijn ook een aantal uitdagingen die 

specifiek in West-Vlaanderen een eigen orde krijgen: ecologische streefdoelen proberen te combineren 
met kwaliteitsvolle, maar ook verkoopbare producten. Dit is geen eenvoudige zaak stelt dhr. 
Mommerency. Als dat bekeken wordt inzake waterkwaliteit, bemesting en straks misschien ook door 
fyto- en biocidengebruik. Dhr. Mommerency denkt dat precisielandbouw een aantal antwoorden kan 
bieden in een uitdaging en in een context, wat West-Vlaanderen daar ook zeker een stuk uniek in maakt. 
Dhr. Mommerency denkt dat de provincie de ambitie moet hebben om in de precisielandbouw een stukje 
het voortouw te nemen, inzake ontwikkelingen die er zijn zowel op het technologische als op het element 
van databeheer, data-uitwisseling en betaalbaarheid van het systeem. Het gaat verder dan alleen dan 
wat drones lanceren en kijken wat er met een drone kan, het gaat, aldus het raadslid, ook over het 
installeren van sensoren, robotica, robotisering e.d.m. Dhr. Mommerency vraagt zich dan ook af welke 
accenten de provincie in 2018 legt om richting precisielandbouw een stapje vooruit te zetten of een 



 

 

grotere stap vooruit te zetten. Dhr. Mommerency vraagt of daartoe voldoende middelen en voldoende 
personeel, om dit aan te kunnen, gereserveerd zijn.  
 
De heer Roose, fractievoorzitter sp.a, zegt dat gedeputeerde Naeyaert in principe reeds antwoordde op 
zijn vraag tijdens zijn toelichting in die zin dat hij aankondigt dat de studie naar de gezondheidseffecten 
in januari zal voorgesteld worden. Dhr. Roose zal hier niet verder op ingaan. Naar aanleiding van de 
toelichting is er dhr. Roose echter iets opgevallen in het kader van het mat 5 en de meetpunten. Een tijd 
terug stelde dhr. Roose een mondelinge vraag rond het rapport van de Vlaamse woonmaatschappij. 

Hierbij stelde dhr. Roose vast dat op de zone waar de meetpunten de norm overschrijden, eigenlijk bijna 
dezelfde zone is waar de groenteteelt in het bijzonder zeer actief is. Als die kaarten van West-Vlaanderen 
op elkaar gelegd worden, kom je bijna in dezelfde zone uit, aldus het raadslid. Vandaag bestaan er 
normen over nitraatresidu’s die in groenten mogen aanwezig zijn. Dat is tussen de 100 en de 120 nitraat 
per ha. Dhr. Roose liet zich uit universitair onderzoek vertellen dat als wij ons zouden willen aligneren 
met een vermindering tot maximum 5% van overschrijdingen van de nitraatnorm dat wij eigenlijk 20 à 
25 kg nitraat per ha zouden moeten dalen in het residu van onze groententeelt om dit te kunnen halen. 
De vraag die zich dan stelt is of men daar bij Inagro in zat en in welke mate dit ook voor Inagro een 
nieuwe doelstelling is, aangezien dhr. Roose ook begrepen heeft dat het er ook voor groententeelt in de 
nabije toekomst nieuwe normen zouden kunnen komen rond wat de residu’s nog mogen zijn en dat het 
in principe in de toekomst bijna een verplichting zal zijn voor de groententelers om minder nitraat in hun 
sproeistoffen te produceren en dus minder residu’s te hebben op de velden nadat de teelt geplukt of 

weggenomen is. Dhr. Roose vraagt in welke mate Inagro die doelstelling kan onderschrijven en met 
wetenschappelijk onderzoek en met technische kennis effectief tools kan aanreiken aan landbouwers om 
die norm te halen. Dhr. Roose denkt dat dat de enige manier is om de Europese doelen haalbaar te 
achten, los van klimatologische en andere omstandigheden die een impact kunnen hebben op de 
resultaten. 
 
De heer Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt dat het goed is dat raadslid Roose eerst kon spreken over het 
effect van intensieve landbouw op de gezondheid, omdat hij uiteindelijk die problematiek tijdens de 
provincieraad onder de aandacht heeft gebracht dit voorjaar via een mondelinge vraag. De gedeputeerde 
antwoordde op deze mondelinge vraag dat er al heel wat onderzoek gebeurt is, dat de provincie zelf 
geen onderzoek gedaan heeft, dat dat ook niet onmiddellijk haar taak is, dat niet alle veehouders 
gestigmatiseerd mogen worden. Dhr. Naeyaert stelde dat het niet ongezond leven is in de omgeving van 

een veehouderij. Dhr. Aernoudt was dan ook verbaasd toen hij een deputatiebesluit las waarin de 
gedeputatie inging op een vraag van dhr. Roose om in die problematiek te investeren en een 
overheidsopdracht uit te schrijven t.w.v. 13.080 euro. Deze opdracht is gegund aan het ILVO. In de 
deputatienota wordt dit gemotiveerd: aanleiding is het maatschappelijk debat, concentratie van 
veehouderij en de provincie West-Vlaanderen wil een goed inzicht hebben in deze problematiek, wat een 
nobel streven is, aldus dhr. Aernoudt. Deze opdracht behelst onder andere een literatuurstudie van twee 
rapporten: enerzijds veehouderij en gezondheid omwonenden en anderzijds intensieve veeteelt en 
gezondheid omwonenden West-Vlaanderen. Dhr. Aernoudt vraagt zich af waarom de provincie na het 
afwijzen van de vraag van raadslid Roose tot andere inzichten kwam. Luidens een titel in de 
literatuurstudie die al gedaan is, zou er al onderzoek zijn geweest in West-Vlaanderen. Dhr. Aernoudt 
vraagt of dhr. Naeyaert daar wat meer toelichting bij kan geven. Deze studie behelst voor de provincie 

alleen een literatuurstudie, het raadslid vraagt zich af of er ook veldwerk voorzien wordt. Wanneer dhr. 
Aernoudt dit op flessen trekt en leest dat de provincie via een overheidsopdracht tot een diepgaande 
analyse van en een reflectie op beide publicaties bundelt in een goed leesbaar rapport. Hieruit leidt dhr. 
Aernoudt af dat de deputatie deze rapporten krijgt, ze niet goed begreep en aan een studiebureau vraagt 
om deze toe te lichten aan de deputatie. Als laatste vraagt dhr. Aernoudt zich af of het budget van 
13.000 genomen wordt van het budget van 2017 en indien dit het geval is, er dan een opvolgbudget 
voorzien wordt in 2018.  
 
De heer Colpaert, Groen-raadslid, verwijst naar de acties die te lezen zijn in de bundel streven naar een 
goede kwaliteitsvolle en duurzame landbouw en aanpakken van bedrijfseconomische uitdagingen in een 
duurzame land- en tuinbouw en de zinsnede uit de state of the union van gedeputeerde Decorte 
betreffende de landbouw in de Westhoek: “aanvullend zal in de Westhoek worden nagegaan wat de 

mogelijkheid of mogelijkheden zijn op vlak van de disruptieve nicheontwikkelingen, schaalvergroting en 
automatisatie bijvoorbeeld op het vlak van bio-landbouw, wijnbouw, soja, hoppe en hoppescheuten wil 
de volgende bedenking maken: u herinnert zich allicht dat ik in het begin van deze legislatuur een lans 
heb gebroken om meer aandacht te schenken aan de bio-landbouw en uiteraard zijn wij heel tevreden, 
dat uiteindelijk, na enkele jaren door de provincie hier volop wordt ingezet en met succes. Zowel in de 
veeteelt als in de groententeelt maakten landbouwers onder begeleiding en steun van Inagro de overstap 
van gangbare naar bio-landbouw. De meeste van deze landbouwers beginnen na een lastige 
aanpassingsperiode reeds de vruchten te plukken en geven toe dat de toekomst er voor hen nu beter 
uitziet dan voorheen. Ik ben overtuigd dat er nog veel mogelijk is voor deze bio-landbouw. Op het vlak 
van automatisatie bijvoorbeeld en dat Agreon daarin een belangrijke rol moet kunnen spelen. Zeker in 
een intensieve sector als de groententeelt kan betaalbare automatisatie, zoals bijvoorbeeld 

onkruidbestrijding, het middel zijn om nog meer landbouwers te overtuigen om de overstap te maken. 



 

 

Alleen huiver ik wat bij het woord schaalvergroting. Als dit betekent dat in de Westhoek, waar de 
landbouwgronden goedkoper zijn dan in midden West-Vlaanderen, deze worden opgekocht door 
kapitaalkrachtige groepen, die bio-landbouwers voor hen zullen laten werken, dan passen wij hiervoor. 
Wij hebben voorbeelden genoeg uit de andere landbouwsectoren, waar de schaalvergroting niet tot de 
welvaart van individuele landbouwers heeft geleid, integendeel. Als dit betekent dat er verder middelen 
worden ingezet om te komen tot nog meer overschakeling van gangbare naar leefbare bio-landbouw met 
een aanvaardbaar inkomen voor de landbouw, kunnen wij dat alleen maar toejuichen. Dit zou er 
uiteindelijk op termijn moeten toe luiden dat er hoofdzakelijk nog wordt geteeld en gekweekt volgens de 

biologische principes, ook in de wijnbouw, de soja en de hoppe. Dit past trouwens ook volledig in de 
eigenheid van de Westhoek, de diversiteit van teelten, de mooie landschappen, de typische boerderijen, 
de rust, waarvoor mensen uit het binnenland, die even de drukte van de stad willen achter zich laten, die 
graag daarvoor enkele dagen of weken willen uittrekken.” Graag had het raadslid van de gedeputeerd 
wat meer duidelijkheid gekregen waaruit het actieplan voor de opschaling van de bio-landbouw van de 
Westhoek concreet zal bestaan. In de marge vindt de N-VA-fractie het enorm jammer dat de minister 
van landbouw, Joke Schauvlieghe, blijkbaar de bio-ontwikkelingen in de landbouw niet zo genegen is als 
het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Haar beslissing om de werkingstoelagen aan bio-forum 
ongeveer te halveren, komt als een kaakslag over bij de bio-boeren. Bio-boeren zouden wel nog 
subsidies ontvangen voor ketenwerking en ondersteuning van de bedrijven, maar niet langer om de 
consument correct en volledig te informeren over bio of om mee het maatschappelijk debat te voeren. 
Vraag en aanbod moeten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn om de leefbaarheid van de 

biolandbouwbedrijven en andere ook te vrijwaren. De vraag verder stimuleren, niet alleen door 
promofilmpjes, maar ook door de consument bewust te blijven maken door inhoudelijke informatie te 
verschaffen over de biologische land- en tuinbouw is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling 
ervan. Het raadslid wil dan ook vragen om mevrouw Schauvlieghe te informeren over de inspanningen 
die West-Vlaanderen doet voor de bio-land- en –tuinbouw en haar te overtuigen van het belang van 
bioforum, zoals dat nu werkt, om haar beslissing om de werkingssubsidies ervan zo drastisch te 
verminderen, te herzien. 
 
De heer De Cuyper, CD&V-raadslid, heeft een vraag over de eiwitproductie in de West-Vlaamse 
landbouw. Dhr. De Cuyper stelt dat er in West-Vlaanderen een grote behoefte is aan eiwit. De veeteelt 
heeft heel veel eiwit nodig. De provincie doet beroep op heel wat grondstoffen over zee. Het is dan ook 
een uitdaging voor Inagro om te zoeken naar eiwitrijke voedingsproducten. De sojaproductie kwam in de 

loop van het jaar reeds ter sprake. Dit moet nog verder ontwikkeld worden en de juiste rassen of 
kruisingen moeten nog bijgeleverd worden om hier een rendabele productie te hebben. Maar wij zijn op 
goede weg, aldus het raadslid. Hij geeft aan dat veldbonen een eiwitrijk product is en dat er nog heel wat 
andere vlinderbloemigen zijn die wij meer op punt zouden kunnen stellen. Onze voorouders deden ook 
beroep op eigen productie voor eiwitten, dat kan wat meer bekeken worden om dit te verbeteren. Het 
raadslid geeft aan dat het misschien goed is om via Inagro te kijken om een balans op te maken van de 
eiwitbehoefte in onze provincie en anderzijds de eiwitproductie, om te kijken of er daar kentering in komt 
in de toekomst. Het is een uitdaging. Er is ook de insectenteelt, waar er in Inagro nu verder aandacht 
aan besteed wordt. Op dit ogenblik mogen insecten enkel vermengd worden voor voedingsstoffen of in 
de voeding van huisdieren, niet voor nutsdieren en het mag ook gebruikt voor de visteelt, aldus het 
raadslid. Dhr. De Cuyper stelt dat het misschien ook de moeite waard is om via ILVO te kijken om 

insecten toe te voegen aan varkensvoer. Voor herkauwers zou het moeilijker zijn om er dierlijke eiwitten 
aan toe te voegen. Het is nog steeds een uitdaging zegt dhr. De Cuyper. Hij vraagt zich af of de 
gedeputeerde al inzicht heeft waar hij met Inagro naartoe gaat de komende jaren. 
 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, stelt dat precisielandbouw een term is die vele ladingen dekt. De 
provincie richtte een kenniscentrum rond precisielandbouw op als aanspreekpunt m.b.t. vragen rond 
precisielandbouw voor internen en externen in Inagro. De gedeputeerde verwijst naar een model dat hij 
gebruikte tijdens zijn toelichting en stelt dat een van de honinggraten, die over de volledige organisatie 
zijn werking moet hebben. Er is ook proefveldwerking, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
precisielandbouw door gebruik te maken van gewassensoren, bodemscanners, drone-, vliegtuig- en 
satellietbeelden. De provincie gaat daarbij verschillende commerciële toestellen en adviezen aankopen en 
uittesten op de eigen proefvelden. Op de verschillende proefvelden, kunnen de verschillende technieken 

uitgeprobeerd worden. Dan kan de kennis van de verschillende mensen die op de verschillende 
proefvelden werken rond de verschillende proeven uitgedragen worden naar de sector zelf. Daarnaast is 
er ook de gps-technologie, die zolang dhr. Naeyaert gedeputeerde is, steeds meer naar boven komt, als 
instrument om goed te weten waar iets gezaaid staat, waar iets moet gewied worden, enzovoort. De 
gps-technologie zal alleen nog maar belangrijker worden stelt de gedeputeerde. In de bio is er een 
breedrijdende tractor waar je op vaste sporen rijdt. Op die manier kan je vermijden dat er 
bodemcompactatie gebeurt op plaatsen waar dat met een gewone landbouwtechnieke zou kunnen 
gebeuren. Er zijn ook demonstraties van verschillende precisielandbouwtechnieken, die ook in het kader 
van Vlaamse projecten gedaan worden en die er voor zorgt dat in de precisielandbouw betere 
bemestingstechnieken gebruikt kunnen worden. Wat er dan ook weer voor kan zorgen dat de 
nitraatrichtlijn beter gehaald wordt. Binnen Europese en Vlaamse initiatieven wordt ook het potentieel 

van internet of things – technologie binnen de landbouwsector onderzocht die gebruikt worden voor big 



 

 

data, om die heel specifiek op landbouw te gaan gebruiken. Er is ook een netwerk met agreon, met 
kmo’s in West-Vlaanderen, die ook bezig zijn met het zoeken naar nieuwe technieken van smart farming 
of precisielandbouwtechnieken. Ook daar probeert de provincie om met Inagro, met de landbouwers en 
met kmo’s naar nieuwe technieken te gaan, aldus de gedeputeerde. Het is niet zo dat er een persoon 
alles moet doen rond precisielandbouw. Die moet er gewoon voor zorgen dat het in gang blijft en als 
iemand vragen heeft uit de andere sectoren rond precisielandbouw, is dat een aanspreekpunt waar zij 
terecht kunnen met hun innovatieve ideeën rond precisielandbouw binnen Inagro of van daarbuiten. De 
gedeputeerde heeft een bedenking bij de precisielandbouw, die het raadslid ook aanhaalde, is was de 

betaalbaarheid van alle systemen zal zijn. Als het tot gevolg zou hebben dat alles groter zou moeten 
worden, dan heeft dat weer een financiële kwetsbaarheid aan iemand die die investering moet doen, 
tenzij men via een partnership gaat samenwerken en misschien dergelijke technieken in een soort 
gedeelde constructie met andere landbouwers zou kunnen aanschaffen en op die manier diensten kopen 
die te maken hebben met precisielandbouw, zoals bij loonwerk, zodanig dat dit bij verschillende 
landbouwers kan gebruikt worden. De gedeputeerde gaat in op de tussenkomst van dhr. Roose omtrent 
groententeelt en nitraten. Dhr. Naeyaert verwijst naar de mondelinge vraag die dhr. Roose enige tijd 
geleden stelde tijdens de provincieraad en bevestigt dat groentenregio in beeld komt. Waar in het 
verleden altijd naar de dierlijke sector verwezen werd, zelfs al zou er geen dierlijke mest voor handen 
zijn, dan nog blijft een plant bemest en is het de bedoeling om een optimale kwaliteit en groei te hebben 
van die plant. Dus als het geen dierlijke mest is, dan zal het kunstmest zijn die gebruikt wordt. De 
registratie van het gebruik van kunstmest is nog niet duidelijk bij groententeelt en bij andere teelten, 

aldus de gedeputeerde. Hij stelt dat er nog wat beter ingezet moet worden binnen de groententeelt op 
het onder controle hebben van kunstmest en op de bewustmaking van de telers m.b.t. het gebruik van 
de nodige hoeveelheid en niet meer dan dat. Dat doet de provincie op verschillende manieren. 
Dronebeelden worden bijvoorbeeld gebruikt om meer precies te gaan bemesten, om meer te bemesten 
wanneer het nodig is en wanneer niet. Er kan ook aan rijbemesting gedaan worden. De gedeputeerde 
zegt dat er dan ook allerhande manieren zijn om er voor te zorgen dat je bemesting minder is en dat er 
ook demovelden zijn. Het is nu wel geen groente, in Frankrijk wel, maar er worden verschillende vormen 
van bemesting naast elkaar toegepast op aardappelvelden, waardoor aangetoond werd dat je ook met 
minder bemesting een mooi aardappelveld kan hebben. Dergelijke demoprojecten zijn ook belangrijk. Er 
wordt dus verder op gewerkt, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde verwijst naar bloemkool: als je 
weet dat je bloemkool bijna niet verkoopbaar zal zijn als je dat laatste duwtje in het kader van 
bemesting niet doet, dan ben je geneigd om dat te gaan doen. Als het niet allemaal opgenomen wordt, al 

dan niet door klimatologische omstandigheden, dan heb je een probleem. Het is echter absoluut niet 
simpel om daar het juiste evenwicht in te vinden. Je zou kunnen zeggen dat biolandbouw de oplossing is, 
maar als het gaat over het altijd onder controle hebben van de bemesting, dan is biolandbouw ook niet 
de oplossing aangezien je koolstof opbouwt in je bodem. Eigenlijk bouw je een soort potentiële,  
nitraatproductie op in je bodem, maar je bent niet zeker wanneer die vrijkomt. Klimatologische 
omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat die plots een boost krijgt, waardoor je een te hoog 
nitraatresidu in je bodem hebt. Het is absoluut niet simpel zegt de gedeputeerde, maar hij denkt dat er 
niemand in heel Europa meer inspanningen doet dan hier in West-Vlaanderen om te kijken hoe daarmee 
omgegaan kan worden en hoe die uitdaging aangegaan kan worden. De provincie blijft daar verder op 
inzetten met Inagro en met Vlaams niveau. De provincie West-Vlaanderen probeert dat duidelijk te 
maken aan Vlaanderen. In januari gaat de gedeputeerde op stap met Vlaamse parlementairen om te 

tonen hoe de werkgroepen met waterkwaliteitsgroepen en de intensieve begeleiding werken en dus om 
te tonen dat er serieuze inspanningen worden gedaan door de Vlaamse land- en tuinbouw rond die 
nitraatrichtlijn. Er is niemand die zich zo ver bloot geeft als de Vlaamse landbouw aldus de 
gedeputeerde. Dhr. Naeyaert gaat in op de vraag van raadslid Aernoudt omtrent emissies. Dhr. Naeyaert 
bevestigt dat hij op tv vertelde dat de veehouderij niet met alle zonden van Egypte beladen mocht 
worden. Hij vult aan dat hij tevens vermeldde tijdens de provincieraad of tijdens de vierde commissie dat 
hierrond een studie gedaan zou worden.  
 
De heer Roose, fractievoorzitter sp.a, komt tussen en zegt dat er tijdens de vergadering gezegd is om er 
een punt van te maken en stelt dat dhr. Naeyaert de ilvo uitnodigde in een specifieke commissie om 
toelichting te geven. Het was ook min of meer de afspraak om de milieufederatie uit te nodigen, maar 
die gingen dan afzonderlijk via proclam de toelichting geven. Dhr. Roose had begrepen dat ilvo m.b.t. de 

studie toelichting zou geven tijdens de commissie.  
 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, zegt geen uitdaging uit de weg te gaan en stelt dat wanneer er 
wetenschappers aan het werk gezet worden zij steeds zeggen dat er geen absolute waarheid is en dat er 
bepaalde aspecten nog bijkomend onderzocht moeten worden. De gedeputeerde leerde wel dat er een 
aantal belangrijke en interessante dingen gesteld worden door de wetenschappers. De gedeputeerde had 
reeds een gesprek met hen over de eerste lezing van de studie en stelde nog bijkomende vragen. Tegen 
15 januari zou dat moeten afgewerkt zijn en komen zij dat aan iedereen voorstellen die daarin 
geïnteresseerd is, ook aan stakeholders. Bij de eerste lezing is het een zeer genuanceerd verhaal. Er zijn 
middelen in de toekomst voorzien om te werken rond emissies in de veehouderij. In 2018 is er nog 
12.500 euro voorzien. In 2019 en 2020 is dit ook het geval. Er wordt ook een studie opgestart naar geur 

in de pluimveehouderij, ook een vorm van emissie. Hierbij wordt vastgesteld dat dat in sommige 



 

 

situaties goed gaat en dat het minder goed gaat in andere situaties. Het is de bedoeling om wat meer 
“pak” te hebben zodat het duidelijk is waarom het in een situatie goed of slecht gaat. Vandaar dat er met 
een wetenschappelijke partner binnen verschillende bedrijven gekeken wordt waarom het goed of slecht 
gaat en wat er daaruit geleerd kan worden naar de toekomst toe. De provincie probeert op dat vlak mee 
te zijn met de bestaande uitdagingen. Vandaar dat er een evaluatieambtenaar aangesteld is met de 
provincie, die vanaf van volgend jaar effectief aangesteld zal zijn. Die persoon zal in het kader van die 
omgevingsvergunningen kijken wat de kritische punten zijn die naar voor komen in het kader van de 
omgevingsvergunning en hoe er meer objectieve kennis over verzameld kan worden. Dhr. Naeyaert gaat 

in op de vraag van raadslid De Cuyper omtrent de eiwitproductie. Een eiwitbalans op maken zou een 
grote oefening zijn, aldus de gedeputeerde. Hij stelt dat er veel meer eiwitten binnengehaald worden dan 
dat er geproduceerd worden, als je kijkt naar de hoeveelheid soja die binnen gebracht wordt. De 
gedeputeerde stelt dat dit om een genuanceerd verhaal gaat, aangezien hier grotendeels het sojaschroot 
gebruikt wordt voor veevoeders. Er zijn dan reeds verschillende nuttige elementen uit de soja gehaald. 
De gedeputeerde stelt echter dat het desalniettemin opportuun zou zijn om in West-Vlaanderen meer 
eiwitten te produceren. Dit is zowel van belang voor de gewone als voor de biolandbouw, omdat die niet 
of in veel mindere mate met die sojabron kunnen werken en omdat die zelf moeten zorgen voor 
voldoende eiwithoudende gewassen om voldoende melkproductie te hebben in de melkveehouderij. 
Vandaar dat er in Inagro al sinds 2013 veldproeven zijn rond onder meer soja. Sinds 2016 is dit ook het 
geval voor veldbonen. De provincie werkte ook sterk mee naar het onderzoek welke 
gewasbeschermingsmiddelen zouden erkend worden in het kader van soja. Dat geldt dan uiteraard voor 

de niet-bio. Zowel voor de bio als voor de niet-bio geldt de mechanische onkruidbestrijding bij soja 
bekijken. Er wordt dus heel wat gedaan rond teelttechniek, rassenkeuze en voederwaarde van die soja, 
maar ook gerst, erwten, triticalen, veldbonen zijn eiwithoudende gewassen waar de provincie rond werkt. 
De soja verbaast de gedeputeerde, aangezien hij het gevoel heeft dat soja de nieuwe maïs wordt. Het 
positieve is dat Alpro daaraan meewerkt en dat zij bereidt zijn de soja die in West-Vlaanderen 
geproduceerd wordt voor voeding, te verwerken in hun productie. Het bedrijf Borlix wil hetzelfde doen 
voor dierlijke voeding. De facilitering van de afzet is ook een mooi instrument, aldus de gedeputeerde. 
Ook bij de insecten is er geëxperimenteerd. Er wordt verder gewerkt aan de optimalisering van de 
kweekomstandigheden. In 2016 wordt er een opschaling en optimalisatie gedaan van de kweek van de 
soldatenvlieg. Ook nieuwe insecten, kakkerlakken en krekels komen aan bod. De gedeputeerde nodigt 
iedereen uit om op 12 december naar de opening van de faciliteiten te gaan kijken. De vierde commissie 
gaat daar ook door op 12 december. De provincie is ook lid van een strategisch platform insectenkweek. 

De provincie zal ook daar verder op inzetten. Zijn er dan nog wettelijke restricties vraagt de 
gedeputeerde? Hierbij stelt hij dat insecten nog maar heel beperkt gebruikt mogen worden. De insecten 
mogen niet gebruikt worden in de voeding, tenzij je bepaalde soorten levend wil gaan gebruiken. Ook 
voor veehouders is het nog niet toegelaten. Er zijn dus nog heel wat hindernissen, vooral wettelijke 
hindernissen, weg te werken om die insecten goed te kunnen gebruiken. Maar eens dat het in gang zal 
zijn, zal die wetgeving traag, maar zeker zal volgen naar gebruik van insecten in voeders in eerste 
instantie, maar ook in voeding. De gedeputeerde gaat in op een vraag over biolandbouw. West-
Vlaanderen deed een enorme inspanning tijdens de periode 2016-2017. Er werd een traject opgezet met 
de melkveehouderij en met akkerbouw – groententeelt. Er is telkens ook specifiek iemand voor 
verantwoordelijk gesteld. Voor de melkveehouderij was dat meteen een succes, in die zin dat twaalf 
mensen op korte termijn de omschakeling naar biomelkveehouderij hebben aangevat. Die vormen 

bovendien een soort partnership, een kennisnetwerk, een ervaringsuitwisselingsnetwerk. Het is ook 
grondenruiluitwisselingsnetwerk. Tegen volgend jaar gaan die allemaal overgeschakeld zijn naar 
biolandbouw. In de akkerbouw zijn er tien die volledig of gefaseerd aan het omschakelen zijn naar 
biolandbouw. Dat betekent dat er samen 1000 ha extra biolandbouwgrond in West-Vlaanderen zal zijn. 
Dit zal een verdubbeling zijn van de biologische melkplas in Vlaanderen zijn. Dit creëert dan op zijn beurt 
kansen voor de biozuivel. Via de persoon die aangenomen is in dat kader is er bij de verwerkers gekeken 
of zijn bijvoorbeeld biokaas kunnen maken. Onder andere hierdoor zal de kaasmakerij Passendale deze 
zomer starten met de productie van een biokaas. In de Westhoek is er nog meer animo rond 
biolandbouw. Het reeds bestaande netwerk van biolandbouwers is nog uitgebreid. De gronden zijn er ook 
wat goedkoper. Je ziet het dan ook groeien. Er zijn nog twee retailers en een grote verwerker die klaar 
zijn voor de verwerking of de distributie van biozuivelproducten op basis van Vlaamse biomelk. Bij de 
groenten- en akkerbouw heb je de biologische lijnen van Pinguin, Ardo, verduyn, lutosa en de 

aardappelhoeve. Er wordt daar gewerkt op verschillende diepvriesgroenten. Met Inagro en hun specifieke 
producenten zijn er bezoekdagen georganiseerd. Met de producenten wordt er dan op stap gegaan naar 
biobedrijven om ervan bij te leren. Er wordt op dat elan verder gegaan aldus de gedeputeerde. In januari 
is er een nieuwe trefdag bio, die gericht is op de gangbare landbouwers. Er zal getoond worden hoever 
het nu staat. Wat de schaal betreft is het aan de landbouwer in kwestie om te bepalen waar het voor 
hem of voor haar optimaal blijft. De gedeputeerde geeft aan dit aan niemand op te leggen. Hij is er geen 
voorstander worden om groter te worden dan nodig of om groter te worden om groot te worden. Er 
komen tenslotte ook financiële risico’s bij kijken. Anderzijds is het soms omwille van kosten die gemaakt 
moeten worden en die gespreid kunnen worden over grotere aantallen ha, dat men soms groter gaat. 
Met opschaling wordt niet noodzakelijk bedoeld dat één teler groter wordt. Er wordt ook verwezen naar 
meerdere telers die tot biologische productie komen. Allemaal bio kan vanuit een bepaalde 

duurzaamheidsgedachte leuk zijn, maar het zou voor de welvaart van biotelers helemaal niet goed zijn, 



 

 

want die zijn toch wel bang dat er plots te veel bioproductie zou zijn. Op dit ogenblik is de vraag nog 
steeds groter dan het aanbod. Zij vragen daar echter om daar een stukje voorzichtig te zijn. Ondanks 
dat hebben zij zich ook naar kennis toe vaak blootgesteld en getoond aan de gangbare landbouwers wat 
de kansen zijn. De gedeputeerde stelt dat de boodschap van het raadslid meegenomen wordt naar de 
minister, dat de oefeningen in West-Vlaanderen bekend zijn en dat andere provincies vragen stellen 
omtrent de wijze waarop dit aangepakt werd om een gelijkaardige oefening te doen.  
De heer Hoflack, N-VA-raadslid, mist een actualiteitsdebat omtrent landbouw. In het verladen sprak hij 
er al over, toen er gesproken werd over een nieuw ruimtelijk structuurplan. Het betreft de vaststelling 

vergrijzing en landbouw. In zijn eigen gemeente stelde dhr. Hoflack vast dat er amper landbouwers zijn 
die jonger zijn dan 40. Hij voorziet bovendien dat er de komende tien jaar enorm veel landbouwbedrijven 
zullen stilvallen. Vandaag de dag komen er landbouwbedrijven leeg te staan. Het raadslid vreest dat er 
nog heel veel zullen volgen. Dhr. Hoflack heeft nog een andere vrees voor de verdere toekomst. In 
andere Europese landen ziet hij dat er reeds ongebruikte akkers zijn. Het raadslid hoopt dat dit niet de 
toekomst wordt. Hij vraagt zich dan ook af wat de toekomstvisie is van de bedrijfsgebouwen van 
leegstaande landbouwbedrijven. Hierbij heeft hij een aansluitende tussenkomst over vergunningen. In 
zijn eigen gemeente is er een vergunningenbeleid. De gemeente kan bijna nooit vergunningen toestaan 
voor leegstaande landbouwbedrijven. Bijvoorbeeld een B & B, kleine zelfstandigen, nieuwe functies, dat 
kan allemaal niet tot op vandaag. Dhr. Hoflack vraagt dan ook wat de toekomst is naar dergelijke 
leegstaande bedrijven. Daarnaast vraagt dhr. Hoflack zich af of er enige samenwerking is met of 
ondersteuning van “zot van ’t boeren”. 

 
De heer Vandermersch, fractievoorzitter Open vld, vertelt dat er nieuwe projecten komen binnen Inagro 
die inspelen op de impact van de klimaatswijziging. In de voorstellen leest hij vooral projecten m.b.t. 
waterbeheer. Windenergie is echter ook een onderwerp dat leeft bij land- en tuinbouwers. Tegelijkertijd 
worden windmolens niet altijd overal even enthousiast onthaald. Dhr. Vandermersch vraagt of er plannen 
zijn op de site van Inagro windmolens te plaatsen, zodat het ook voor de landbouw duidelijk wordt of dit 
rendabel wordt of niet. 
 
De heer Coupillie, N-VA-raadslid, zegt dat de samenwerkingsovereenkomst met Inagro en de uitbouw 
van het patrimonium op die site en daarbuiten de voorbije jaren het leeuwenaandeel van het budget van 
landbouw en visserij in beslag namen. Dat is ook opnieuw het geval voor 2018, maar het gaat om goed 
besteed geld zo stelt het raadslid. Inagro staat tenslotte voor praktijkgericht wetenschappelijk 

onderzoek, degelijk advies en professionele oplossingen. Innovatie zorgt voor milieu en landschap. Dat 
wordt door de land- en tuinbouw zeer geapprecieerd. De vierde trefdag van de varkensacademie vorige 
vrijdag is daar een goed voorbeeld van, aldus het raadslid. De varkensboeren, die daar massaal op zijn 
afgekomen, hebben heel wat nieuwe ideeën, inspiratie of inzichten opgedaan, zoals de gedeputeerde 
reeds aanhaalde. Het siert de gedeputeerde dat hij in zijn speech de veiligheid i.v.m. mestgassen weer 
eens onder ogen heeft gebracht en de toehoorders nog maar eens op de hoogte bracht van de 
mogelijkheden van preventie op dat vlak. In de provincie West-Vlaanderen zijn er al te veel drama’s 
gebeurd met mestgassen. Dit telkens onder de aandacht brengen is nodig. Als een gedeputeerde dat 
aanbrengt, dan wordt er wellicht beter geluisterd, denkt het raadslid. Dhr. Coupillie stelt dat Inagro het 
goed doet en het ook in 2018 goed zal doen. Er staan alvast heel wat projecten in de stijgers. Dhr. 
Coupillie wiel hier een project van uitlichten, namelijk het project partridge, dat de schijnwerpers op de 

patrijs richt. Dit deed collega Aernoudt ook tijdens de budgetbesprekingen van 2016. De patrijs is een 
indicator voor de akkervogel, biodiversiteit. Bij deze zal Inagro enkele nieuwe patrijzenmaatregelen 
uittesten. Zo zaait het proefcentrum meerderjarige bloemenmengsels in, legt keverbanken aan en plant 
het groepjes struiken aan. Daarnaast worden bestaande beheersovereenkomsten met de landbouw 
geoptimaliseerd. Het doel is telkens om het voedselaanbod met insecten en granen te vergroten en 
voldoende schuil- en mestgelegenheid te voorzien voor de patrijzen en zo dus het patrijzenbestand weer 
op te krikken. Het raadslid geeft dit voorbeeld omdat de landbouw in het verleden nogal dikwijls 
beschimpt geweest is als een zeer milieu-onvriendelijke branche. Dergelijke projecten, er zijn er 
uiteraard vele andere, tonen aan dat Inagro het voortouw neemt om de landbouw in de juiste richting te 
sturen om eindelijk van dat imago af te raken. Bij deze wil het raadslid afgevaardigd bestuurder Mia 
Demeulemeester en haar team feliciteren met dergelijke realisaties. Dhr. Coupillie concludeert dan ook 
dat deze landbouwbudgetten goed besteed geld zijn. De start van de bouw van een onderzoeks- en 

demonstratiecentrum op het dak van de kistenloods van de veiling in Roeselare springt echter het meest 
in het oog op budgettair vlak. De investeringssubsidie aan Inagro voor de bouw van dit project wordt 
gebudgetteerd op 3.640.000 euro. In 2016 was er nog sprake van 2,4 miljoen. De N-VA-fractie vreest 
dat het budget wel eens het dubbele kan worden van wat eerst werd gesteld. Een weg terug is uiteraard 
onbestaande, aldus het raadslid. We kunnen de deputatie alleen maar kwalijk nemen dat zij de kostprijs 
bij de aanvang danig heeft onderschat. Dit gebeurde echter ook op andere domeinen. Dhr. Coupillie 
heeft echter een punt van kritiek voor de gedeputeerde, omdat hij de oppositie recht in het gezicht 
uitlacht, aldus dhr. Coupillie. Vorig jaar stelde dhr. Coupillie de vraag waarom de provincie in zo’n grote 
getale vertegenwoordigd moest zijn in het bestuur van het Vlaams Centrum voor Mestverwerking voor 
een totale kostprijs van 31.240 euro, terwijl er steevast niemand van de vier aangeduide raadsleden uit 
de meerderheid op de bestuursvergaderingen aanwezig was, met uitzondering van de gedeputeerde, die 

als voorzitter van de VCM moeilijk anders kon. Nu het voorzitterschap aan iemand anders toekomt, ziet 



 

 

dhr. Coupillie geen enkele belangstelling meer voor VCM vanuit deze raad, op één afgevaardigde na. Dhr. 
Coupillie geeft aan wel geïnteresseerd te zijn in wat er met de centen van de provincie gebeurt binnen 
VCM. Dhr. Coupillie stelt dat de gedeputeerde liever een kat dan een oppositielid naar die vergadering 
stuurt. Dhr. Coupillie noemt dit lachen met de oppositie. 
 
De heer Bultinck, Vlaams Belang-raadslid, wil het hebben over de toekomst van de visserijsector in het 
Europese kader, vooral binnen de brexit-problematiek. Dhr. Bultinck stelt dat het niet de bedoeling is dat 
er binnen de provincieraad een brexit-debat gevoerd wordt. Het raadslid verwijst naar een 

deputatiebeslissing van 1 juni 2017 en naar de ondertekening op 23 oktober waar flink wat 
vertegenwoordigers van landen een verklaring hebben ondertekend waarbij de Europese gemeenschap 
gevraagd wordt om de belangen van de visserijsector te verdedigen bij de brexit-onderhandelingen. De 
brexit-onderhandelingen lopen zeer moeilijk. Er is dan ook een terechte bezorgdheid dat dit voor de 
visserij toch wel een zeer grote impact zou kunnen hebben, omdat onze visserijsector voor een groot 
stuk afhangt van de Britse wateren. Het gaat grosso modo over 52 % van de visvangst en 59% van de 
omzet van onze visserij die wel degelijk uit Britse wateren afkomstig is. In die zin was die verklaring 
terecht. Inhoudelijk is er geen enkel probleem met deze verklaring, die ook symbolisch overhandigd is 
aan collega Annie Cool binnen het kabinet van Joke Schauvlieghe. Aangezien de gedeputeerde voor de 
provincie ondertekende, vraagt dhr. Bultinck wel om toe te lichten wat deze verklaring precies inhoudt en 
informatie te verschaffen omtrent de opvolging van de ondertekening. Dhr. Bultinck vraagt wat de 
concrete reactie is van de Europese instellingen m.b.t. de verklaring op dit ogenblik. 

 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, gaat eerst in op de vraag omtrent de leegstand in de landbouw. In de 
toekomst zullen er minder bedrijven zijn dan in de toekomst, aldus de gedeputeerde. Dhr. Naeyaert was 
aanwezig bij de varkensacademie, hij is van mening dat daar nog relatief jonge mensen aanwezig waren. 
De gedeputeerde heeft dan ook de indruk dat er nog jonge boeren zijn. Dit nuanceert hij door te zeggen 
dat er minder nodig zijn en dat er meer landbouwbedrijven komen leeg te staan. Er zou een manier 
gezocht moeten worden waardoor de gronden van mensen die niet meer op professionele wijze met 
landbouw bezig zijn, sneller vrij komen. Met de ruimte en de gebouwen die vrij komen, moeten er 
volgens de gedeputeerde twee dingen gebeuren: 1) samen met ruimtelijke ordening zou de oefening 
gemaakt moeten worden, zodat een antwoord komt op de vraag waar gebouwen kunnen blijven bestaan 
en waar opnieuw open ruimte vrijgemaakt kan worden door gebouwen af te breken. Dit heeft natuurlijk 
grote financiële consequenties, aangezien dat een grote waardevermindering met zich mee brengt voor 

de mensen wiens grond met gebouwen op een bepaalde plaats aanwezig is. Wanneer ruimtelijke 
ordening en landinrichting gecombineerd worden, kan je op andere plaatsen nieuwe bouwgrond creëren, 
maar dan op een betere plaats vanuit ruimtelijke ordening bekeken. Met de instrumentenkoffer die op 
komst is vanuit de Vlaamse overheid, zou je daar compensaties kunnen geven voor de twee. Langs de 
ene kant zou de gedeputeerde graag zien dat de open ruimte meer open ruimte wordt en dat een aantal 
van die gebouwen die niet meer nuttig en niet meer nodig zijn voor landbouw verdwijnen. De 
gedeputeerde stelt de vraag in welke zones dat moet gebeuren. Het lijkt dhr. Naeyaert interessant om 
via proefprojecten, gemeente per gemeente, of in gebied per gebied af te bakenen of het de moeite is 
om zo’n oefeningen te maken. Voor de bestaande gebouwen, die er blijven staan, denkt de gedeputeerde 
dat het aantal functies dat tot nog toe in die gebouwen kan relatief beperkt is. Dat heeft de bedoeling dat 
er niet een soort rush op die gebouwen ontstaat, waardoor voor de land- en tuinbouw die bedrijven 

helemaal niet meer betaalbaar zouden zijn als ze vrijkomen wanneer iemand die vergrijsd is uiteindelijk 
stopt met boeren, aldus de gedeputeerde. Dat is een delicate evenwichtsoefening tussen enerzijds 
zorgen dat er nog iets gebeurt op die bedrijven en anderzijds zorgen dat er nog voldoende bedrijven 
vrijkomen voor effectieve land- en tuinbouw. Dhr. Naeyaert is van mening dat je op het platteland moet 
toelaten wat het platteland nodig heeft. Een veearts bijvoorbeeld met een ziekenhuisje erbij. Een 
manege is op dat vlak een klassieker, die hoort perfect thuis op het platteland. Er is nog steeds de 
discussie of de manege thuishoort in een agrarisch gebied. De gedeputeerde is van mening dat alles dat 
met dieren werkt, alles wat met planten werkt en wat ruimte nodig heeft en wat die sectoren 
ondersteunt, hoort thuis op het platteland. De gedeputeerde stelt dat je dat zo veel mogelijk daartoe 
moet beperken. Indien dat niet voldoende is in de ruimtelijke mogelijkheden die nu voorzien zijn om 
zaken in te vullen, denkt de gedeputeerde dat het verder met de gemeente of gebiedsgericht misschien 
uitgewerkt moet worden in welke zones je dan meer mogelijkheden wilt creëren. Het gaat dan meer 

richting ruimtelijke planning uit om verdere deze oefening te maken. Een andere zaak die de 
gedeputeerde verontrust, is het feit dat er nu zoveel gronden geconcentreerd raakt in bepaalde handen. 
Wat jammer is. Er is een hele beweging geweest, ook via de pachtwet, dat het niet interessant is om een 
grond in eigendom te hebben en dat grond ook vaak werd verkocht aan de boeren. Dan was je eigenaar 
van de grond. Nu heb je de andere beweging waarbij allerhande mensen met vrij veel geld gronden gaan 
opkopen en dan via vennootschappen met seizoenpachten weer ter beschikking gaan stellen van de 
landbouwers. Dhr. Naeyaert vindt dit geen gezonde evolutie en heeft geen antwoord op de vraag hoe dit 
nu meteen opgelost moet worden. Iemand zou daar een ongelofelijk intensief proces moeten rond 
doorlopen over “hoe zorgen we ervoor dat er weer meer grond aan betaalbare prijzen ter beschikking 
komt voor de land- en tuinbouw”. De gedeputeerde gaat in op de tussenkomst omtrent “boeren op een 
kruispunt” en “zot van ‘t boeren”. “Zot van ’t boeren” is een PDPO-project dat aansluit bij de 

doelstellingen van “boeren op een kruispunt” en ook samenwerkt met “boeren op een kruispunt” maar 



 

 

nog meer gericht is op verenigingen en het sociaal weefsel dat op het platteland actief is, om je nog 
meer bewust te maken van een aantal financiële problematieken die op het platteland aanwezig zijn. Het 
is ondergeschikt aan het ondernemerschap van land- en tuinbouw, het is een neveneffect ervan zegt de 
gedeputeerde. Het hoort nog bij landbouw thuis, maar de nadruk wordt er gelegd op het sociale netwerk 
en op het partnerschap. Dhr. Naeyaert gaat in op de vraag over de windmolens. De zin is er inderdaad 
om een middelgrote windmolen op Inagro te plaatsen als blijkt dat dat inderdaad naar kost en efficiëntie 
en naar vergunning en ligging toe op de site van Inagro zou kunnen, omdat het ook interessant kan zijn 
om dat als een soort demoproject voor land- en tuinbouw te gaan gebruiken. Het is niet het enige 

project. Op 13 december komt de werkgroep over een middelgrote windmolen voor de eerste keer 
bijeen. Er zijn nog andere projecten waarvan onderzocht moet worden of er kansen zitten om daar 
windmolens te plaatsen. Dit gebeurt altijd samen met de gemeenten, want windmolens liggen gevoelig. 
Het gaat om kleine windmolens. Het gaat onder andere om een windmolen met een as-hoogte van 38 
meter hoog. Dat heeft niet de capaciteit van zo’n grote. De kostprijs is 330.000 euro, een serieus 
bedrag. Maar het is de moeite waard om te kijken of er daarmee nuttige zaken gedaan kunnen worden, 
aldus dhr. Naeyaert. Er wordt al lang gesproken over windmolens op Inagro, misschien komt het er dan 
toch. In Inagro zien ze alvast graag een windmolen verschijnen. Er wordt dan ook aangeklopt bij een 
minister voor subsidies. De gedeputeerde gaat in op de tussenkomst van dhr. Coupillie. “Partridge” 
behoort tot het faunabeheer. Hierbij moet je kijken in het gebied waar je werkt, hoe je elkaar kan 
vinden. De ene wil meer patrijzen in een bepaald gebied voor de jacht, een boer wil dan bijvoorbeeld dat 
je schiet op de houtduiven of dat je zorgt dat schadelijke konijnen bijvoorbeeld onder controle zijn. Het is 

de bedoeling dat mensen elkaar gaan vinden en vooruit helpen binnen de doelstellingen die op het 
platteland allemaal aanwezig zijn. Het partridge-project past daar ook in. Op de vierde commissie 
vermeldde de gedeputeerde dat er vier indieners voor de serre zijn. Er zal gekeken worden welke 
gevolgen dit heeft en of er al dan niet nog bijkomende middelen nodig zijn. De gedeputeerde geeft aan 
geluisterd te hebben naar de boodschap van dhr. Coupillie in verband met VCM vorig jaar. Dhr. Naeyaert 
heeft aan een provincieraadslid gevraagd om plaats te maken voor iemand van Inagro. Dhr. 
Vandermersch maakte plaats voor Griet Ghekiere. Zij is naar innovatie toe belangrijk binnen Inagro. 
Haar aanwezigheid is dan ook interessant. De gedeputeerde zegt dat de vervanging langer geduurd dan 
verwacht, raadslid Vandermersch zit hier voor niets tussen. Dhr. Naeyaert gaat in op de tussenkomst 
omtrent de brexit-verklaring. In Santiago de Compostella tekenden wij met acht verschillende mensen 
uit acht verschillende landen, uit verschillende regio’s van die landen, een verklaring waarin de Europese 
Gemeenschap gewezen wordt op de bijzonder grote belangen van de visserij van die Britse visgronden. 

Voor Vlaanderen, West-Vlaanderen betekent dat 5% van de omzet en 50 % van de vangst van vis voor 
de visserij. Ook voor andere Europese regio’s zijn de Britse wateren belangrijk, vandaar dat wij elkaar 
daarin gevonden hebben. Een aantal maanden eerder is er wel een vraag gesteld door Hilde Decleer over 
de samenkomst die er geweest was met diezelfde groep in Brussel om dat voor te bereiden. Nu is de 
verklaring er gekomen. Het was de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk aandacht aan de media ging 
vragen in zijn land omtrent deze problematiek, om daarna opnieuw samen te kijken hoe wij naar de 
Europese Commissie zouden trekken. Dat zal wellicht tijdens het voorjaar van volgend jaar zijn, 
aangezien er dan een beurs rond visserij in Brussel is. Op dat ogenblik zou de overhandiging 
georganiseerd worden aan de Europese Commissie. De trekker was voor een stuk Urk, die ongelofelijk is 
wat betreft visserij en visserijbelangen. Dat is een soort heel familiale bedrijfsgemeenschap die wat 
visserij betreft alles tot in de details volgt en veel te verliezen heeft, aangezien Urk volledig leeft van de 

visserij. West-Vlaanderen is een relatief kleine sector. Er waren mensen aanwezig met 1500 km kust, 
met 700 km kust. West-Vlaanderen heeft er 67 km. Maar economisch blijft het een belangrijk gegeven 
waar je toch tussen de 1500 en de 2000 hebt, die in de sector tewerk gesteld zijn. Dit behoort bovendien 
ook tot de kern van wat de kust ook is. In Nieuwpoort werkt men met visserij en heeft men dit ook 
toeristisch verwerkt werd. Dit is ook van belang. Dhr. Naeyaert stelt dat zij er voor blijven gaan om mee 
een goede brexit te onderhandelen, ondanks het feit dat hij de onderhandelingen op zich wellicht niet zal 
mogen meemaken. 
 
Dhr. Coupillie besluit uit het antwoord van de gedeputeerde dat hij meer vertrouwen heeft in een 
ambtenaar van Inagro dan uit een oppositieraadslid.  
 
De heer Hoflack, N-VA-raadslid, sluit aan bij de leegstaande landbouwbedrijven. Wanneer dhr. Hoflack op 

het platteland in een boerderij komt die ingericht is als restaurant of cafeetje, stelt hij zich altijd de vraag 
of er wel een vergunning is. Dhr. Hoflack vraagt of er in de toekomst mogelijkheid zal zijn dat die 
mensen in de toekomst een vergunning kunnen krijgen, aangezien hij denkt dat de meeste van die 
inrichtingen de dag van vandaag onwettig zijn. 
 
De heer Bultinck, Vlaams Belang-raadslid, dankt het raadslid voor zijn antwoord en vraagt of hij goed 
begrepen heeft dat de formele overhandiging tegenover Europa nog moet gebeuren. 
De heer Naeyaert bevestigt dit. 
 
De heer Bultinck, Vlaams Belang-raadslid, is wat geschrokken. Hierbij verwijst hij naar de tussenkomst 
van dhr. Hoflack m.b.t. leegstaande landbouwgebouwen. Het raadslid schrikt van de duidelijkheid en de 

vlotheid waarmee dhr. Naeyaert zei dat wat hem betreft manèges en dergelijk op het platteland 



 

 

thuishoren. Dhr. Bultinck raadt aan dat de leden van de deputatie zich op dit vlak afstemmen en nagaan 
wat de houding is, de leden van de procoro zullen dit kunnen volgen, aangezien de procoro in het 
provinciaal domein van de Gavers ging kijken. Verpaarding kwam er aan bod. Dit houdt in dat er 
kapitaalkrachtigen zijn die er manèges willen bouwen, waardoor er een grote prijsstijging is en de 
landbouwbedrijven weggedrukt worden. Dhr. Bultinck raadt aan om voorzichtig te zijn bij het toekennen 
van vergunningen en stelt voor om de violen te stemmen met dhr. De Block, aangezien er in een aantal 
gebieden wel degelijk een probleem is, waar werkende landbouwbedrijven te veel druk voelen uit de 
manegesector. Enige nuance en rem zou daar goed bij zijn, aldus het raadslid. 

 
De heer Roose, fractievoorzitter sp.a, wil ook ingaan op deze problematiek, aangezien de procoro een 
bezoek bracht aan de regio Roeselare. Er zijn ook een aantal Vlaamse studies lopende over de weg die 
men moet volgen naar de toekomst toe: gebouwen afbreken, gebouwen een nieuwe bestemming geven. 
Er is een heel interessante vorser die daar ook in het kader van de procoro een toelichting over gegeven 
heeft. Zelfs bij de Vlaamse landmaatschappij is men nu in het kader van landinrichting extra tools aan 
het nazien, wat mogelijk is in die aspecten. Misschien is het interessant om die vorser of iemand van 
VMM uit te nodigen om tijdens een commissievergadering een toelichting hieromtrent te geven om te 
weten wat de toekomstvisie is. Dhr. Roose gaat er wel van uit dat wanneer de gebouwen afgebroken 
worden, dan moet het wel maatschappelijk verkocht kunnen worden dat de maatschappij eerst betaalde 
gebouwen afbreekt, want bijna elk landbouwgebouw is met VLIZ-steun gebouwd en dat je dan nogmaals 
steun vraagt aan de maatschappij om het af te breken. Dit is een belangrijk aspect waarover er 

nagedacht moet worden. Dhr. Roose kent weinig andere sectoren waar men overheidsgebouwen plaatst 
en ze ook weer wegneemt. Hij denkt dat het bij kerncentrales vandaag de afspraak is dat de 
elektriciteitsproducent hem zelf moet afbreken en moet opkuisen wanneer het stopt. Dhr. Roose weet 
dat op Vlaams niveau bij de Vlaamse landmaatschappij studies lopende zijn om die aspecten te 
bewandelen. Een piste is inderdaad meer mogelijkheden om te vergunnen, maar dit wordt niet als een 
zaligmakende oplossing naar voor geschoven. 
 
De heer Mommerency, CD&V-raadslid, wil wat voorzichtig zijn. Het is volgens hem al een gevaarlijk punt 
om de case “Zonnebeke” te veralgemenen. Hij denkt dat de leegstand in West-Vlaanderen nog niet 
voldoende onderzocht is om te weten waar de effectieve leegstand is en welke zaken je daaruit kan 
trekken. Dhr. Bultinck haalde voorzichtigheid en omzichtigheid inzake de paardenhouderij aan. Als vierde 
haalt hij de opwaardering van de sites naar andere functies aan. Hij stelt dat dit ook een opwaardering is 

naar de middelen of naar de waarde die de zaken hebben. Dit is een probleem voor de jonge 
landbouwers, aangezien zij daar in een grote concurrentiepositie gaan zitten. Als kind willen zij vaak het 
landbouwbedrijf verder zetten of opnemen. Dan is de waardebepaling een groot probleem inzake het 
kunnen opstarten of het kunnen doorstarten van een bedrijf. Dhr. Mommerency wil meegeven dat het 
niet zo eenvoudig bekeken moet worden, dat er gewoon een waarde aan gegeven moet worden, zodat 
het niet leeg komt te staan. Als je daarnaast de problematiek van jonge startende landbouwers 
meeneemt, dan kom je daar net in een confrontatie aldus het raadslid. 
 
De heer De Roo, N-VA-raadslid, sluit zich graag aan bij de commentaren uit zijn fractie. Hij heeft een 
“save the date” voor 20 december 2017 voor zich liggen. Dan wordt de langetermijnvisie Noordzee 2050 
voorgesteld. Het raadslid kijkt elke morgen heel nieuwsgierig naar zijn mailbox om te zien of de 

uitnodiging voor de langetermijnvisie voor de landbouw er terug te vinden is. Dit was nog steeds niet het 
geval. Dhr. De Roo verwijst naar dhr. Hoflack en stelt dat er reeds een vraag tot een actualiteitsdebat 
gesteld is. Hij kan zich inbeelden dat het ongelofelijk druk is met een te veel en een te weinig aan water, 
Inagro, de visserij. Dhr. De Roo stelt dat dit allemaal schitterende initiatieven zijn, maar, hoewel het 
raadlid ervan overtuigd is dat de gedeputeerde die wel heeft, mist hij ergens die gebundelde visie. Dhr. 
De Roo hoopt om daar in de komende weken meer over te horen. 
 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, stelt altijd bereid te zijn tot actualiteitsdebatten, maar het is aan de 
fractievoorzitters om een voorstel te formuleren. Naar toerisme toe zijn er mogelijkheden op het 
platteland. Zelfs al ben je geen boer, toch kan je aan plattelandstoerisme doen. Het is echter beperkt in 
bijvoorbeeld het aantal kamers die je kan realiseren. Horeca is moeilijker. De gedeputeerde verwijst naar 
het principe van de windmolens m.b.t. de bundeling. Men wil horeca en mobiliteitgenererende elementen 

bundelen in dorpskernen en in steden enzovoort. Dorpskernen hebben het vaak ook moeilijk om te 
overleven. Om er voor te zorgen dat een dorpskern blijft leven, is er voor zorgen dat horeca ook nog 
voor een stuk leeft. Vandaar dat men er voor gekozen heeft in het kader van ruimtelijke 
structuurplannen om meer te gaan bundelen en niet zomaar overal in de open ruimte bijkomende 
mogelijkheden te creëren om horeca te exploiteren. Anderzijds zijn er wel de sectorale plannen rond 
vakantiewoningen, die ook een stuk van de oplossing hebben gebracht. Het blijft altijd een 
evenwichtsoefening aldus de gedeputeerde. Hoe meer mogelijkheden je creëert voor niet landbouw, hoe 
moeilijker het wordt voor landbouw om zijn plaats te vinden in het landbouwgebied en het betaalbaar te 
kunnen realiseren. De gedeputeerde gaat in op het onderwerp omtrent de manèges en stelt dat het feit 
dat iemand geldt verdient via paarden of koeien iets anders is dan “verpaarding”. Verpaarding verwijst 
naar het feit dat iemand die gaat werken, thuis paarden heeft staan en daardoor heel veel ruimte 

inneemt. Het is dus geen professionele activiteit, het brengt maatschappelijk of economisch niets bij. De 



 

 

gedeputeerde zoekt op het platteland vooral economische activiteiten. Het ondernemerschap dat het 
platteland nodig heeft omdat dat de plaats is waar je dat moet en kan laten gebeuren. Bij manèges is het 
ook van belang dat deze goed bereikbaar zijn. Een manège is valt voor de gedeputeerde onder de 
exploitatie van paarden. Je kan die melken, maar je kan ook op hun rug rijden. In die zin ziet de 
gedeputeerde dit niet tegenstrijdig met het standpunt van verpaarding, waar de gedeputeerde geen 
voorstander van is. Dat is iets anders. Dhr. Naeyaert gaat in op de vragen omtrent waarde en steun en 
stelt dat het leuke aan een overheid is dat zij waarde kan creëren. Daarvoor hoeft een overheid haar 
portefeuille niet te openen. Als je bouwgrond creëert, open je je portefeuille niet, maar creëer je wel 

waarde. In het kader van landinrichting in combinatie met ruimtelijke ordening, heb je de mogelijkheid 
om waarden te vernietigen op één plaats en met dezelfde oefening ook waarde te creëren op een andere 
plaats. Zo creeer je als overheid waarde voor dezelfde persoon als voor diegene voor wie je waarde 
vernietigt en dit zonder je portefeuille te openen. Er zit een oefening achter met landinrichting en 
eigendomsrechten die moeten veranderen. Het is niet simpel. Maar de gedeputeerde denkt dat de 
provincie dat in de toekomst meer moet doen dan in het verleden. Dit kan door ruimtelijke ordening te 
verbinden met landinrichting. De gedeputeerde denkt dat er daar zeker kansen liggen en stelt dat de 
landbouwer uiteraard vaak steun kreeg om een stal te zetten, maar hij heeft er uiteindelijk ook in 
geproduceerd. Als er gesproken wordt over “prosperity”, moet je kijken naar de gerechtvaardigde 
verwachtingen van de persoon die eigenaar of gebruiker is. 20 december neemt dhr. Naeyaert akte van 
het feit dat de voorstelling er is. Hij had begrepen dat dit op komst was. Een actualiteitsdebat doet de 
gedeputeerde met veel plezier. De gedeputeerde maakt de bedenking dat provincie in West-Vlaanderen 

niet alles alleen kan oplossen, maar een actualiteitsdebat kan altijd interessant zijn.  
 
De voorzitter meldt dat het initiatief daarvoor bij de fractieleiders ligt. 
 
Dhr. Mommerency, CD&V-raadslid, heeft een vraag over groot onderhoud. Als provincie is er al heel wat 
ervaring opgedaan omtrent waterlopen, overstromingsgebieden en buffers. Ook in de verschillende 
aanpakken heeft de provincie een belangrijke betekenis. Dhr. Mommerency maakt melding van een 
problematiek, namelijk het groot onderhoud van buffers die daar al een tijdje liggen. Het is hem 
opgevallen dat door de droogte van vorige zomer er zich een aantal ontwikkelingen voordeden in die 
buffers die dan toch wel nopen tot een ander onderhoud dan het gewone, routinematige onderhoud. Het 
raadslid stelt voor om wat dieper in te grijpen, in bepaalde buffers is er namelijk een rietontwikkeling en 
spontane bebossing ontstaan, die misschien anders aangepakt moeten worden. In de vijfde commissie 

leerde hij dat de overeenkomsten en afspraken in verband met een aantal buffers zeer lokaal zijn. Dhr. 
Mommerency denkt dat de provincie toch moet bewaken dat het doel, de financiering en de middelen die 
er in gestoken zijn in functie van wateroverlast en misschien straks ook watertekorten, optimaal benut 
moeten kunnen worden door nu en dan aan groter onderhoud te doen. Dhr. Mommerency vraagt zich 
dan ook af of er voldoende ruimte is om hier en daar in het groot onderhoud in te grijpen. Het raadslid 
heeft een tweede vraag die zich concentreert op de waterlopen. Bij de overname van de waterlopen van 
de gemeenten, vormde de communicatie van aangelanden en gemeenten naar de provincie toe bij een 
overname, een gevoeligheid. Er is vastgesteld dat dit een aandachtspunt is en dat de samenwerking met 
de gemeenten zeer goed en vlot verloopt. Er is echter misschien toch nog een bijkomende uitdaging om 
te zien hoe de communicatie van bepaalde ingrepen gedaan wordt. Dat is misschien een iets andere 
manier dan hoe de gemeenten dat vroeger deden. Er kan ook betrokkenheid van de gemeenten zijn die 

dat via gemeentekanalen kunnen doen. Het raadslid denkt echter dat de communicatie naar aangelanden 
inzake de keuzes die gemaakt zijn, wat betreft het onderhoud, de manier van onderhoud, de timing van 
onderhoud en de ingezette middelen, toch wel belangrijk zijn om mensen mee het verhaal te kunnen 
laten dragen en niet altijd te moeten roepen als er eventueel iets misloopt. Daarom vraagt dhr. 
Mommerency naar bijkomende communcatie voor aangelanden.  
 
De heer Coupillie, N-VA-raadslid stelt dat er deze legislatuur al heel wat woorden vloeiden over het 
integraal waterbeleid. Het is dan ook een beleidsdomein dat de West-Vlaming zeer hard aanbelangt. 
Zoals de vorige jaargangen, weegt dit item op het budget. Aangezien de provincie een zeer belangrijke 
speler is in dit beleid en sinds 2016 nog meer dan vroeger, kan dit ook niet anders. Het leeuwenaandeel 
van het budget gaat naar onderhoud van waterlopen en bufferbekkens, hetzij in eigen beheer, hetzij via 
de polders. De N-VA-fractie noemt dit zeer goed besteed geld. Zoals vorige jaargangen wordt er opnieuw 

flink geïnvesteerd in nieuwe GOG’s en nieuwe pompgemalen. Het gaat vooruit. Voor het heden en voor 
de nabije toekomst merkt dhr. Coupillie op dat er heel wat projecten zijn die de gedeputeerde reeds 
toelichtte. Het incident van eergisteren (n.v.d.r. 28 november 2017) aan de Plaatsebeek in Zedelgem 
bewijst dat GOG’s niet alle problemen oplossen. Dhr. Coupillie stelt dat waterproblematiek een moeilijk 
verhaal is, waar met vele parameters rekening gehouden moet worden. De eerste gedeputeerde had het 
in zijn openingsspeech over cohesie, in de wereld van de waterproblematiek spelen heel wat adhesieve 
krachten een rol, waarbij dat de sterksten altijd winnen. Als de ene overheid GOG’s aanlegt en de andere 
draait iets verder de sluizen dicht, dan zijn de vele miljoenen investeringen een maat voor niets geweest. 
De adhesieve krachten dan uitschakelen is een bijzonder aandachtspunt voor de dienst waterlopen. Dhr. 
Coupillie wil hier zeker niet mee zeggen dat deze dienst daar geen aandacht aan besteed, maar stelt dat 
het een aandachtspunt moet blijven. De gedeputeerde van water werd dit jaar ook gedeputeerde van 

droogte. Waar de N-VA-fractie in 2013 tijdens een waterdebat al even op alludeerde, werd in 2017 



 

 

voelbaar. De gedeputeerde sprak de volgende woorden in de Verenigde commissie: “Er is een besef 
gegroeid om ook rekening te houden met deze gebeurtenis.”. De droogte heeft direct aanleiding gegeven 
om in de toekomst ook te gaan investeren in waterbekkens, enzovoort. Er zijn al een vijftal 
waterspaarbekkens. Collega Himpe reikte eergisteren (n.v.d.r. 28 november 2017) nog een mogelijkheid 
aan met de Kleiputten van Egem. Veel werk aan de winkel dus stelt het raadslid. De N-VA-fractie is 
tevreden dat de deputatie de dienst waterlopen gaat versterken. Vorig jaar werd dit aangekaart bij de 
budgetbesprekingen. De fractie dankt de deputatie om daarop in te gaan. Dit kan het integraal 
waterbeleid enkel ten goede komen. 

 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, gaat in op de vraag over het grote onderhoud van de gecontroleerde 
overstromingsgebieden of bufferbekkens. Hij stelt dat dit heel belangrijk is en dat er heel wat 
verschillende soorten bufferbekkens zijn naar gelang de plaats waar die liggen en de nevenfuncties die er 
aanwezig zijn, hoe die er precies uit zien. Sommige moeten regelmatig gemaaid worden zoals in het 
parkgebied in Kortemark en Zedelgem, voor andere is er begrazing van schapen, in diepere zones 
worden zij door een maaier gemaaid en waar nodig met hakhoutbeheer door handenarbeid en soms ook 
met sociale tewerkstelling. Op sommige plaatsen moet er met grotere middelen ingegrepen worden door 
reguliere aannemers. De middelen zijn daar ook voor voorzien bij de dienst waterlopen. Het is niet 
steeds makkelijk om alles tegelijk te doen. Vandaar dat de gedeputeerde bij elke buffer een soort fiche 
wil hebben, waarop alles in kaart gebracht wordt. Er zijn ook discussies geweest als: wat is de 
onderhoudsstructuur van een bufferbekken?, mag er al dan niet gevist worden?, welke soorten recreatie 

zijn er al dan niet toegelaten?. Het is de bedoeling om alles in één keer te bekijken als een structuur. De 
gedeputeerde denkt dat de provincie grosso modo wel mee is met het onderhoud van de bufferbekkens. 
De gedeputeerde gaat in op de vraag over communicatie en stelt dat dit niet makkelijk is als je 3600 km 
waterlopen hebt die over heel West-Vlaanderen lopen. Dan kom je vanalles tegen, zeker in het begin 
toen die van de gemeenten overgenomen waren, waren er ook plaatsen waar niemand kwam. Wij 
hebben het recht om te passeren, wij vinden het nodig om te passeren en het wordt ook gedaan. Dan 
zijn er soms verontwaardigde reacties, mensen die zich afvragen of anderen zomaar langs hun eigendom 
mogen lopen. Vandaar dat er persmatig ook meer aandacht besteed werd aan de start van het seizoen 
om dat grote onderhoud te doen, dat er ook onderhoudskaarten ter beschikking staan op de website van 
de provincie. De gedeputeerde stelt dat het met communicatie nooit genoeg en nooit perfect is, vandaar 
dat de provincie naar de toekomst toe, sterker wil inzetten op communicatie en dat er gekeken wordt om 
een project “watertalk” te laten goedkeuren, binnen dewelke er goed nagedacht kan worden hoe er met 

de moderne communicatiemiddelen zo goed mogelijk, interactief de meest accurate informatie aan de 
aangelanden kunnen geven over de werken die zullen gebeuren in de toekomst langs de waterlopen en 
ook eventueel waarom er geen werken gebeuren langs een waterloop en wanneer er in de komende 
jaren dan wel voorzien is dat er onderhoud zou plaatsvinden. Het is een project waar Inagro en 
waterlopen samenwerken. De communicatie kan dus zeker nog verbeteren. De provincie is heel veel te 
velde. Er wordt ook vlug te velde gereageerd. Een systematiek in die communicatie via de moderne 
middelen, zou ook nog belangrijk zijn. Een mooi voorbeeld is de Plaatsebeek. De werking van dat 
bufferbekken is op een avond toegelicht voor een honderdtal mensen. Nu krijg je dan bijvoorbeeld 
artikels over het feit dat er in de winterbedding van die Plaatsebeek stroomafwaarts inderdaad 
stukstijging van het water zit. Het is niet de bedoeling dat het bufferbekken meteen volloopt bij de 
minste wateroverlast die dreigt te ontstaan doordat er een stuk van de winterbedding van de 

Plaatsebeek gaat onder water komen. De bedoeling van zo’n bufferbekken is dat het effectief in geval 
van hoge nood vult. Het dient om de echte pieken op te vangen. In die zin was het nog niet nodig en was 
het misschien zelfs goed dat het bufferbekken aan de Plaatsebeek zich nog niet aan het vullen was. Het 
is nog relatief recent. Moest nu gebleken zijn dat de afstelling nog niet volledig goed zat, dan konden wij 
eventueel de instroom van dat bufferbekken een beetje verlaagd hebben. De feedback die ik tot nu toe 
kreeg is dat er geen reden is om dat bufferbekken te gaan verlagen. Maar er zit een grote discussie in 
die omgeving over een nieuwe verkaveling die bij de oude verkaveling zou komen en of dat die nieuwe 
verkaveling bijkomende waterloverlast kan veroorzaken. Mensen zijn bang. Mensen die bang zijn die 
kunnen wel eens wat heftiger en wat hitsiger communiceren en dan krijg je persartikels zoals nu de 
laatste dagen waarbij de gedeputeerde uit Zedelgem berichten krijgt. De gedeputeerde stelt dat hij 
misschien een persbericht had moeten laten versturen dat het bufferbekken wel goed is en dat het niet 
de bedoeling is om een beetje stijgingen in de winterbedding van de Plaatsebeek stroomafwaarts op te 

vangen. Het is echt voor de pieken. De gedeputeerde bevestigt dat hij werk maakt van watervoorraad bij 
droogte. Zoals bij alles het geval is, zal niet om het even welk probleem opgevangen kunnen worden, 
maar er wordt werk van gemaakt. 
 
De heer Vanwalleghem, CD&V-raadslid, heeft een vraag i.v.m. de communicatie. Hij denkt dat er op dat 
vlak misschien ook een taak voor de gemeenten weggelegd is. Iedereen weet dat dat kan aangekondigd 
worden in het gemeentelijk informatieblad. Hij denkt dat alle gemeenten zegden dat de waterlopen 
overgenomen zijn en dat er voor een stuk gelden voorzien zijn voor kleine ingrepen. Hij denkt dat 
communicatie hen daarin moet bijstaan, omdat de gemeenten er dichter bij staan en makkelijker kunnen 
communiceren voor dergelijke zaken. Dhr. Vanwalleghem dat de gemeenten daar alvast 
verantwoordelijkheid in hebben naar de burgers toe.   

 



 

 

De heer Coupillie, N-VA-raadslid, begrijpt de uitleg over Zedelgem en bevestigt dat de info correct is. In 
de pers las hij dat Brugge, als derde speler, de oorzaak was dat er een overstroming in Zedelgem was. 
Dhr. Coupillie vraagt of dit correct is? 
 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, ontkent dit. 
 
Mevrouw Carette, Open vld-raadslid, heeft een vraag over het provinciaal hof. De aankoop van het 
provinciaal hof wordt begin 2018 formeel afgerond. Bij het nieuws over de aankoop enkele jaren 

geleden, werd toen gesproken over het paradepaardje van West-Vlaanderen. Zijn er al afspraken over de 
invulling en het gebruik van het provinciaal hof, vraagt mevr. Carette. Haar tweede vraag gaat over de 
raadzaal. De afslanking van de provincies heeft inhoudelijk grote gevolgen. Maar de gevolgen worden 
ook organisatorisch voelbaar. Zo zijn er een groot aantal personeelsleden minder, het aantal 
gedeputeerden vermindert met twee en ook onze raadzaal zal veel te groot zijn voor het aantal 
raadsleden. Worden er infrastructuurwerken gepland in de raadzaal in het Boeverbos in functie van het 
nieuwe aantal raadsleden, vraagt mevrouw Carette. 
 
Mevrouw Vanryckeghem, Open vld-raadslid, heeft een vraag over kasteel ’t Hooghe. De restauratie van 
kasteel ’t Hooghe is eindelijk gestart. Vijf jaar geleden gaf de provincieraad groen licht voor de 
restauratie, maar het bleef wachten op de subsidies van de Vlaamse minister van onroerend erfgoed. Het 
kasteel zal voor een groot stuk in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. Het raadslid vraagt of er al 

duidelijkheid is omtrent de functie van het kasteel.  
 
Mevrouw Carette, Open vld-raadslid, stelt dat in 2018 enkele deelprojecten van het beheersplan van het 
provinciedomein d’Aertrycke uitgevoerd worden. De belangrijkste investering hierin worden 
restauratiewerken aan het kasteel, vooral dan schrijnwerk. Daarbij heeft mevr. Carette enkele vragen: 
welke investeringen aan het kasteel worden op termijn nog voorzien?, neemt de uitbater van het kasteel 
ook een engagement op zich?, kan er een restauratiepremie aangevraagd worden?, is er gedacht aan 
een constructie met stad Torhout om bijvoorbeeld via een erfpacht het kasteel voer te dragen aan de 
stad?. 
 
De heer Vandermersch, fractievoorzitter Open vld, heeft een vraag omtrent het kasteel Wolvenhof. Er 
wordt 270.000 euro voorzien voor de opstart van het restauratiedossier kasteel Wolvenhof. Misschien is 

het interessant om het complexe provinciedomein even te schetsen. Het domein omvat twee kastelen: 
Wallemote en Wolvenhof. Kasteel Wallemote werd onlangs gerestaureerd en het kasteel Wolvenhof staat 
er nog verkommerd bij. Na ettelijke jaren gaat Vlaanderen nu mee in het restauratieverhaal. Het raadslid 
had graag wat verduidelijkingen gekregen omtrent de eigendomsstructuur van het domein en wat in de 
toekomst de invulling zal zijn van de kastelen. 
 
De heer De Roo, N-VA-raadslid, heeft een vraag over het Groot Seminarie. Dhr. De Roo wil het hebben 
over de Duinenabdij van Brugge, het Groot Seminarie in de volksmond, en de bijdrage en de rol van de 
provincie. De onderhoudsplicht van de provincie is gebaseerd op de Napoleontische wetgeving die 
dateert van 13 december 1809. In dat keizerlijk decreet op de kerkfabrieken staat inderdaad de rol van 
de gouverneur beschreven, die er in grote lijnen op neer komt dat de noodzakelijke en/of dringende 

werken door de overheid worden betaald. In een publicatie op Kerknet van 21 november, meldt de 
Brugse bisschop dat de opleiding van de seminaristen grotendeels naar het interdiocesaan seminarie in 
Leuven verhuist. De vraag is wat hier dan nog van vorming overblijft die kan worden toegewezen aan de 
seminaristen en aan de opleiding, want de kern van het takenpakket van het Grootseminarie is net deze 
priesteropleiding. Het raadslid vraagt of deze komt te vervallen en vreest dat deze onderhoudsplicht van 
de provincie ook komt te vervallen. Voor wie de site niet kent, verduidelijkt het raadslid dat het gebouw 
en de bijhorende gronden een pareltje zijn voor de Brugse binnenstad en een ongelofelijk potentieel 
bieden. Sommige instellingen zoals UNU-CRIS, de universiteit van de Verenigde Naties, het 
Europacollege en andere, hebben dat heel goed begrepen. De heer de Roo wil hierbij zijn bekommernis 
uiten omtrent het abdijencomplex en de toekomst ervan. Hij vraagt of de veranderende context de 
provincie ja, dan neen, noopt tot verdere onderhoudsplicht. Hij had graag meer informatie ingewonnen 
omtrent een stand van zaken en eventuele plannen daaromtrent. 

 
De heer Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, heeft een vraag over het project Unie-K Het raadslid stelt dat 
zijn vraag reeds summier beantwoord werd en hij dit als een antwoord beschouwd.  
 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, stelt dat het de bedoeling is om op in hoofdzaak het gelijkvloers van 
het provinciaal hof een nieuw informatie- en belevingscentrum te realiseren. Daar zal ook de nadruk op 
liggen wat de opdracht betreft waaromtrent de aanbesteding in december wellicht zal gebeuren. Het is 
een prachtig gebouw, de restauratie moet uiteraard gebeuren. Op het vlak van bestekken enzoverder is 
het reeds grotendeels in orde. De organisatie van het informatie- en belevingscentrum is een mooie 
uitdaging en dat is wat wellicht hoofdzakelijk op het gelijkvloers zal gebeuren. Voor het overige blijven 
de congressen, de recepties, de diners, de culturele evenementen, de feestelijke ontvangsten, lezingen, 

enzovoort, die nu in het provinciaal hof plaatsvinden, die blijven daar gewoon doorgaan. De provincie zal 



 

 

het provinciaal hof zoals het nu bestaat verder opladen, verder uitbouwen tot een plaats waar iedereen 
die op de markt van Brugge komt, zin heeft om binnen te gaan en daar heel interessante en leuke 
dingen over de provincie West-Vlaanderen, daarbij bedoelt de gedeputeerde niet zo zeer de instelling, 
maar het mag ook. Hij verwijst naar wat er binnen de provincie West-Vlaanderen kan gebeuren, wat er 
gebeurt en wat er te beleven valt en interessant te ontdekken is. Dat zou moeten gerealiseerd zijn in de 
loop van 2019 of begin 2020 zou dat moeten afgewerkt zijn. Wat de raadzaal betreft vermeldt de 
gedeputeerde dat de zaal een vijftiental keer per jaar door de raad zelf gebruikt wordt. De zaal wordt 
echter 125 keer per jaar gebruikt door mensen die deze zaal inhuren voor allerlei congressen en 

bijeenkomsten. Vaak wordt ook het balkon boven gebruikt. De raadzaal zal dan ook behouden blijven 
zoals hij is ingericht. Dhr. Naeyaert gaat in op de vraag i.v.m. kasteel ’t Hooghe. Net zoals in alle andere 
dossiers is het een gebouw dat moet gerestaureerd worden en dat zo snel mogelijk in orde gezet moet 
worden. Wat de precieze invulling zal zijn is nog niet duidelijk voor de gedeputeerde. Ofwel wordt de 
beperkte vorm van de gebiedswerking daarin gestoken. Op dit ogenblik zitten er 22 mensen in de 
huidige plaats waar het streekhuis van Zuid-West-Vlaanderen actief is. Er zitten vier organisaties in het 
gebouw: de provincie, de Resoc, RTC West-Vlaanderen en toerisme Leiestreek. Er kunnen geen 22 
mensen in het kasteel. Ofwel zal de provincie enkele organisaties moeten afstoten, ofwel zal er gezocht 
worden naar een andere plaats voor die vier organisaties samen en zal er een nieuwe functie aan het 
kasteel gegeven worden. De gedeputeerde kan hier echter niet op vooruitlopen. Hij vermeldt dat zijn 
taak erin bestaat om te zorgen dat dat kasteel in orde komt. De gedeputeerde gaat in op de vraag 
omtrent het kasteel Wolvenhof. Dit dossier heeft al een hele weg afgelegd en zal nog een lange weg 

afleggen. In 2011 is er een architect aangesteld om de restauratie voor te bereiden. Dan werd de 
provincie aangeraden om eerst een soort vooronderzoek te doen, waarvoor er een premie voor 
aangevraagd is, maar op het ogenblik dat de premie aangevraagd was, was het systeem veranderd. Om 
een lang verhaal kort te houden: de premie van het vooronderzoek werd toegekend op 29 oktober 2014. 
Het vooronderzoek is ondertussen opgeleverd. Er moet echter een bijkomend beheersplan gemaakt 
worden omtrent een monument. Dit beheersplan is ondertussen ook in verregaande vorm van opmaak. 
Het is natuurlijk zo dat wanneer je nog niet goed weet wat er in het gebouw komt, is het niet evident om 
een beheersplan te maken. Uiteindelijk is er een akkoord met onroerend erfgoed dat er een beheersplan 
gemaakt wordt voor dit kasteel Wolvenhof dat bestemmingsloos is, maar dat alle ingrepen die 
noodzakelijk zijn om dat kasteel volledig in zijn schoonheid te herstellen. Daarna zal er wellicht vijf tot 
misschien acht jaar gewacht moeten worden vooraleer er effectief gestart kan worden met de 
restauratie. Op dat ogenblik zal het duidelijk moeten zijn wat er zal inkomen. Er wordt daar niet op 

gewacht. Er zijn contacten met de stad Izegem om samen een goede bestemming te zoeken voor het 
kasteel. Er zijn verschillende mogelijkheden. Vanuit de provincie zou de gedeputeerde graag zien dat er 
een vorm van cafetaria is, omdat dat wel tof is dat het domein een publieke functie heeft en dat mensen 
er kunnen binnenpiepen. Daarnaast zijn ook sociale, privé of openbare nutsfuncties mogelijk. De 
gedeputeerde is wat zoekende om dat te realiseren. Een probleem dat zich hierbij stelt is dat er nog een 
lange periode is. Om nu al iemand mee te trekken in het verhaal wanneer het nog zo lang duurt is niet 
evident, maar toch is de provincie aan het kijken of dat dat niet gedaan kan worden. De oefening wordt 
opgestart, maar ondertussen zetten wij de restauratie verder. In de loop van 2018 zou het volledige 
restauratiedossier moeten klaar zijn. Zodat de provincie kan wachten op de subsidies. Aanvankelijk is er 
gedacht dat de provincie de subsidies niet zou kunnen krijgen en dat het via de gemeente zou moeten 
gaan. Ondertussen is gebleken dat het niet nodig zou zijn dat het eerst aan de stad teruggegeven wordt 

en dat de stad het daarna aan de provincie afstaat. Het kan gewoon bij de provincie blijven, waarna het 
gerestaureerd kan worden. De provincie zal er voor zorgen dat het gebouw weer in goede staat 
verkeerd. Ondertussen woont er iemand en wordt het onderhouden door entre-actes. Er is ook aan 
zwambestrijding gedaan om te zorgen dat het gebouw niet verder deterioreert. De gedeputeerde gaat in 
op de vraag omtrent het domein d’Aertrycke. Er is een architect aangesteld die bezig is met de 
bestekken. In de loop van 2018 zou de restauratie opgestart moeten kunnen worden. Dit is door de 
architect geraamd op 900.000 euro. Het gaat allemaal over werken die normaal voor de eigenaar zijn. 
Enkel de buitenoplichting van het kasteel is iets dat eventueel naar de gebruiker toegeschoven kan 
worden. Daarnaast heeft gedeputeerde een schitterend beheersplan lopende, waardoor er ook zaken 
zullen gebeuren in het park rond het kasteel. Maar de restauratie van het gebouw is voor de eigenaar. 
Dat zijn zaken die door ouderdom of overmacht noodzakelijk zijn geworden. Dat is iets typisch voor de 
eigenaar. Kastelen kosten handen vol geld. De gedeputeerde gaat in op de vraag omtrent het Groot 

Seminarie. Het gebouw is voor een stuk met de materialen van de Duinenabdij opgebouwd. De bisschop 
heeft de gedeputeerde geinformeerd dat ze willen combineren. Voor een deel van de opleiding willen ze 
de seminaristen in Leuven samenbrengen om opleiding te geven. Daarnaast willen ze de vormingsfunctie 
van het seminarie zowel voor de seminaristen, maar ook voor alle andere actoren, die in een moderne 
kerk mee moeten werken, naar het seminarie willen trekken. Daar heb je het centrum van vorming voor 
iedereen die binnen de kerk nood heeft aan vorming om dat daar een stuk te gaan brengen. Op hetzelfde 
moment heeft de gedeputeerde gepleit om dat open te trekken, wat ook de bedoeling was. Om zo ook 
buiten de kerk de dialoog van de kerk met de maatschappij te versterken en zaken die cultureel op hun 
sites zouden kunnen gebeuren of op toeristisch vlak te promoten. In de toekomst willen zij daar meer 
aandacht aan besteden. Er zijn een aantal voorbeelden gedaan. Zo zijn er in Parijs twee sites die daarop 
lijken, waar zij naar een gelijkaardige situatie willen toewerken, maar waar de vorming enerzijds wel 

centraal blijft staan. Dit zou zich niet enkel beperken tot seminaristen die in Leuven voor een stuk vorm 



 

 

krijgen en in het Groot Seminarie en voor iedereen die in de toekomst bij de kerk betrokken is. Daar zou 
die vorming dan gecentraliseerd worden. De gedeputeerde is geïnteresseerd om deze “hidden place” 
open te maken, al moet het naar zijn mening een stukje van zijn mysterie blijven behouden.  
De heer Himpe, N-VA-raadslid, stelt dat Izegem een stad van kastelen en van kasteelbier is. Het 
Wolvenhof is er een van de kastelen. Het is heel duidelijk dat de subsidies nu wel in de richting van de 
provincie gaan, omwille van de eigendomsstructuur. Stad Izegem is nog steeds eigenaar van het 
Wolvenhof, waardoor die subsidiëring inderdaad wel mogelijk is. Het raadslid wil heel duidelijk 
benadrukken dat stad Izegem zeker bereid is om aan tafel te zitten, wat reeds gebeurde, en naar een 

bestemming te kijken voor het kasteel. Dit gebeurde bovendien ook met een ander kasteel in Izegem, 
kasteel Blauwhuis. Dit kasteel is ook aan restauratie toe. Er is zelfs een private aannemer gevonden die 
het op zijn eigen kosten volledig zal restaureren. Door aan tafel te zitten kan dus tot goede oplossingen 
komen en kan je voor zeer beeldbepalende monumenten in een stad, er wel voor zorgen dat er een 
oplossing komt zonder dat je er zelf een euro moet insteken, zoals bij kasteel Blauwhuis. Stad Izegem 
wil zeker met de provincie aan tafel zitten om te kijken wat de invulling dan betreft, want er zijn wel 
duidelijke afspraken met de provincie wat de restauratie betreft.  
 
De heer Vandermersch, fractievoorzitter Open vld, wil nog kort wat verduidelijkingen over het 
eigendomsrecht. Hij vraagt zich af of de volledige site eigendom is van Izegem en in erfpacht gegeven is 
aan de provincie.  
 

De heer Himpe, N-VA-raadslid, stelt dat het domein van de provincie is en dat de twee kastelen in 
eigendom zijn van de stad Izegem. Het kasteel Wolvenhof is in 2010 in erfpacht gegeven voor 19 jaar 
aan de provincie. Kasteel Wallemote is in eigendom van de stad Izegem en is helemaal gerestaureerd. 
De heer De Roo, N-VA-raadslid, begrijpt dat de onderhoudsplicht blijft integenstelling tot het seminarie in 
Gent dat enkele jaren geleden ook gesloten is door de verplaatsing van de seminaristen naar Leuven. 
Daar is de onderhoudsplicht van de provincie ook gestopt. Het raadslid begrijpt dat het woord dat door 
de bisschop uitgesproken werd niet onbelangrijk is. Aan de andere kant zijn er daar topstukken, zoals 
handschriften van de Duinenabdij, in erg penibele omstandigheden. Dhr. De Roo stelt dat de 
gedeputeerde wanneer hij nog eens met de bisschop en aanverwanten spreekt kan meedelen dat 
wanneer de provincie zich engageert in het kader van de onderhoudsplicht, dit voor een stuk opengesteld 
kan worden voor het grotere publiek en dat die topcollectie daar in goede omstandigheden wordt 
beheerd. 

 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, bevestigt dat het in die zin besproken is en dat het seminarie ook wel 
partners zal zoeken om het mee verder te ontsluiten. De gedeputeerde denkt echter dat er heel wat 
kosten mee gemoeid zullen zijn als je toeristisch wil gaan ontsluiten en cultuur, via bijvoorbeeld een 
tentoonstelling. Hij zal dan partners nodig hebben om dergelijke zaken te doen. Dan kan stad Brugge 
wellicht ook op de proppen komen om daar ook dingen te doen, zoals in het verleden reeds gebeurde. 
Het seminarie wil dus samenwerken met iedereen die een rol kan spelen om meer openheid en om het 
domein, dat een prachtige plaats is, nog beter tot zijn recht te laten komen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de zitting van de provincieraad van 16 november 2017 op 4 december 2017 om 
17.00u. De voorzitter doet een administratieve mededeling: de heren Lieven Lybeer en Jef Verschoore 
zijn verontschuldigd. 
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, geeft toelichting bij zijn bevoegdheden (economie en 
streekontwikkeling, externe relaties en Noord Zuid-beleid en gelijke kansenbeleid). 
 
De secretaris brengt het samenvattend verslag naar voor van de bespreking gevoerd in de vijfde 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Economie en streekontwikkeling 
 
Mevrouw Eliane Spincemaille, provincieraadvoorzitter, herinnert er aan dat het onderwerp regio 
marketing campagne westhoek de nieuwe wereld, vorige week werd besproken. Dit kadert niet in een 
toeristisch project maar eerder in een project streekontwikkeling. De voorzitter vraagt aan wie op dit 
topic wil terugkomen om dit nu te doen. 
  
Mevrouw Charlotte Castelein, Open Vld-raadslid, zegt dat er in de afgelopen maanden heel wat 
belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet in de luchthaven of in het dossier luchthaven Kortrijk-

Wevelgem. Dit dankzij de vele inspanningen van de provincie, maar ook van gedeputeerde de Bethune in 



 

 

het bijzonder, aldus mevrouw Castelein. Er werd een CEO benoemd die bezig is met uitrollen van de 
LOM/LEM structuur. Deze CEO moet zorgen voor een commercieel plan voor de luchthaven en moet 
tevens de noodzakelijke investeringen in goede banen leiden. Vanaf 9 november is ook de 
instrumentenprocedure op satelliet opnieuw van kracht op de luchthaven. Belgocontrol neemt tevens de 
dienstverlening Avis en Meteo over. Zonder tegenindicaties zou de overdracht van algemeenheid tussen 
de intercommunale en de NV Luchthaven plaatsvinden op 28 maart 2018, zo begreep mevrouw 
Castelein. De gedeputeerde zei net dat alles in het dossier helemaal rond was. Zij hoopt dat dit ook 
effectief zo is. Het raadslid verwijst hierbij nog naar een klein minpuntje, namelijk een rechtsgeding 

aangespannen door een gebruiker van de luchthaven waardoor de overdracht in het verleden als eens 
moesten worden verdaagd. Zij vraagt naar de stand van zaken in dit dossier. 
 
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, wil vooreerst naar enkele dossiers van de voorbije 
maanden verwijzen waar haar fractie zeer tevreden over is. Op heden kan ook bijvoorbeeld Brugge 
uitpakken met een ondernemerscentrum waar men, net zoals in de andere West-Vlaamse 
ondernemerscentra, een regionaal economisch netwerk kan uitbouwen, innovatieve kernversterkende 
projecten lanceren, een ondernemershuis vestigen, begeleiden, opleiden en ondersteunen. Het 
ondernemerscentrum Brugge bevindt zich in de historische gebouwen van het Tolhuis op het Jan van 
Eyckplein. Sinds het begin van dit jaar werkt de POM aan de uitbouw van dit pand. Naast startende 
ondernemers zal ook de afdeling data, studie en advies van de POM vanuit dit huis opereren en wordt 
het Tolhuis ook het provinciaal knooppunt voor de fabriek van de toekomst zorgeconomie, aldus 

mevrouw Castelein.  
Het raadslid verwijst vervolgens naar de intentieverklaringen van de voorbije maanden van de POM en 
de NV Waterwegen en Zeekanalen rond de uitbreidingsplannen voor de riverterminal Wielsbeke en de 
ontwikkeling van de riverterminal Roeselare, goed voor een investeringsbedrag van ongeveer tien 
miljoen euro. De POM is al enkele jaren concessiehouder in Wielsbeke en de terminal kan blijkbaar goede 
overslagcijfers voorleggen waardoor een uitbreiding van de capaciteit zich opdringt zegt mevrouw 
Castelein. Dat gaat vanzelfsprekend ook over een anticiperen op het project Seine en Schelde. Concreet 
omvat het een verlenging van de kaaimuur met 85 meter en daardoor heeft het alle potentieel om uit te 
groeien tot een regionaal logistiek knooppunt. Wielsbeke vormt het perfecte ontkoppelpunt en kan op 
deze manier haar rol vervullen van extended gateway van de zeehavens van bijvoorbeeld Antwerpen en 
vooral Zeebrugge, aldus mevrouw Castelein. 
Het derde dossier waar het raadslid even wil stil bij staan betreft het GTI-gebeuren. Dit jaar werd 

stilletjesaan, met de POM als regisseur, een versnelling hoger geschakeld in het inzetten van de 
Europese middelen voor het industriële weefsel in de provincie West-Vlaanderen. Dit kadert in de 
implementatie van West Deal. De voorbije jaren werd met de kennisinstellingen via basisinvesteringen 
en innovatiecapaciteit de spreekwoordelijke fond gelegd via bijvoorbeeld de testinfrastructuur voor 
verschillende industriële sectoren en worden nu deze kennis en innovatieve mogelijkheden dichter bij de 
bedrijven gebracht. Het valoriseren en toepassen van deze kennis vindt plaats en dit leidt dan ook weer 
tot nieuwe oproepen voor concrete projecten, aldus mevrouw Castelein. De ontplooiing van deze 
Europese, Vlaamse en provinciale middelen situeert zich vooral in de fabrieken voor de toekomst, 
voornamelijk in de sectoren bleu energy, de zorgeconomie, nieuwe materialen machinebouw en 
mechatronica, aangevuld met logistieke en ondersteuning van de arbeidsmarkt.  
Voor de zomer werd vervolgens het M&M-centrum machinebouw en mechatronica boven de doopvont 

gehouden en tijdens de voorbije provincieraad werd dit onderwerp ook besproken. In de metaalsector 
neemt de provincie 25% van de Vlaamse tewerkstelling voor haar rekening en in de mechatronica zelfs 
40% licht mevrouw Castelein toe. Via dit GTI-project creëert men een open innovatieplatform waarin in 
overleg en samenwerking met verschillende actoren nieuwe technologieën kunnen worden ontwikkeld en 
dit vanuit verschillende locaties, zoals het innovatiecentrum in Brugge en de technologie- en 
applicatielabs in Kortrijk. Het raadslid stelt dat haar fractie 100% achter de krachtenbundeling tussen de 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven staat. Hoe nieuwe technologie integreren in de praktijk is 
inderdaad een centrale vraag voor de toekomst van de West-Vlaamse industrie. Een ander voorbeeld dat 
mevrouw Castelein aanhaalt is het GTI-project health care accelerator, want door de steeds groeiende 
vergrijzing aan de kust en het feit dat het bestaand patrimonium niet meer aan deze ouder wordende 
bevolkingsgroep is aangepast is de POM gestart met het health care accelerator project. Dit samen met 
het trefpunt zorg van Resoc Noord-West-Vlaanderen, Howest, Vives, een architectenbureau, Unizo, 

Antwerp Managementschool, ondernemerscentra en de kustgemeenten Blankenberge en Koksijde. Zij 
willen gericht inspelen op deze nood en een concept ontwikkelen dat toelaat dat ouderen langer 
zelfstandig thuis kunnen wonen. Men is ook aan het kijken om de lokale handelaar mee te kunnen 
opnemen in dit zorg-ecosysteem. De provincie en de POM dragen meer dan 500.000 euro bij in dit 
project wat ongeveer de helft bedraagt van de totale projectkost. Voor het hierboven vermelde M&M-
centrum gaat het om provinciale cofinanciering van 700.000 euro. Beide projecten zijn goed voor 1,2 
miljoen euro aan provinciale cofinanciering, aldus mevrouw Castelein. De provincie en de POM hadden 
zes prioritaire sectoren uitgekozen. Dankzij de GTI zou in eerste instantie 20 miljoen euro aan Europese 
middelen naar West-Vlaanderen vloeien en dit zou fungeren als hefboom om in totaal een 50 miljoen 
euro in de West-Vlaamse economie te investeren.  
Mevrouw Castelein vraagt of de gedeputeerde al enig zicht heeft op de totale cofinancieringen die de 

provincie in realiteit reeds heeft besteed. Het raadslid stelt voor om halfweg 2018 een balans op te 



 

 

nemen. Ze heeft het dan over de concrete aanwending van de reële cofinanciering die de provincie tot 
dan concreet zal hebben aangeleverd.  
Als laatste punt wil het raadslid graag het knelpunt beroep nummer één in Vlaanderen aanhalen, 
namelijk de vele vacatures voor truckchauffeurs. De provincie Limburg zette samen met VDAB een 
proefproject op waarbij potentiele chauffeurs worden gescreend op motivatie en vervolgens worden 
voorgesteld aan werkgevers. Er wordt tevens een opleiding voorzien met de steun van de provincie. De 
VDAB stelt dat indien dit project in Limburg succesvol zal zijn dit zal uitgerold worden naar andere 
provincies. Het raadslid vraagt of de gedeputeerde op de hoogte is van dit project. Zij vraagt ook of dit 

probleem door de POM voor onze provincie ook reeds in kaart werd gebracht en als hier in de toekomst 
nog iets wordt rond gepland. 
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, beaamt dat er nog één kleine wolk aan de hemel is voor wat 
betreft de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. De gedeputeerde verwijst naar de procedure die werd ingezet 
door één van de operatoren op de luchthaven, namelijk Luxaviation. Of dit al dan niet ondersteund werd 
door FIA laat de gedeputeerde hier even in het midden. De procedure werd ingeleid voor de Raad van 
State waarbij men zich niet zozeer keerde tegen de luchthaven, maar wel tegen het directoraat-generaal, 
zijnde het federaal ministerie voor de luchtvaart, en dit om de beslissing waarbij de EFR-luchtgeleiding 
werd stop gezet ongedaan te maken. De EFR-luchtgeleiding werd inmiddels heropgestart en dit met de 
steun van Belgocontrol sinds 9 november van dit jaar, aldus de gedeputeerde.  
De gedeputeerde wenst twee zaken toe te lichten. Ten eerste deelt bij mee dat de betrokkenen ongelijk 

hebben gekregen van de Raad van State. Enkele weken geleden is het proces door de Raad van State 
afgeschoten geweest. Op dit terrein is de hemel bijgevolg wat opgeklaard. De gedeputeerde wenst wel 
op te merken dat ongeacht het feit dat men voor het hierboven gestelde probleem op het niveau van de 
administratieve rechtsmacht bot heeft gevangen, men zich tot de burgerlijke rechtsmacht kan keren om 
daar een vermeende, zo benadrukt de heer de Bethune, schade gecompenseerd te krijgen. De 
gedeputeerde is van mening dat door het afschieten van het dossier in de Raad van State de kans 
hiertoe echter enorm geminimaliseerd is. Ten tweede heeft de gedeputeerde, na ondertussen gesprekken 
te hebben gehad met onder meer de top van FIA en Luxaviation, de indruk dat men in een andere 
periode is beland. Vorige week vrijdag is er op initiatief van Belgocontrol een bijeenkomst geweest in 
Wevelgem, waar met een aantal mensen het woord werd gevoerd, en waarbij de gedeputeerde heel 
uitdrukkelijk de hand heeft uitgestoken naar de operatoren om, nu die kaap van Belgocontrol enzoverder 
genomen werd, samen te werken aan de ontwikkeling van een commercieel plan voor de verdere 

ontwikkeling van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem als zakenluchthaven. De gedeputeerde had de indruk 
dat dit niet in dovemansoren is gevallen. De overtuiging van de gedeputeerde is dat hij mogelijkerwijze, 
maar hij is voorzichtig, tegen het einde van dit jaar, de laatste angel uit het dossier kan helpen 
wegnemen en dat er dus weinig of geen problemen zullen zijn om uiterlijk op 28 maart 2018 te landen 
met een overdracht van algemeenheid. In elk geval wordt alles juridisch in het werk gezet omdat het 
juridisch zou kunnen landen op 28 maart. De gedeputeerde is hierover optimistisch. De reden van het 
probleem was, zo licht de gedeputeerde toe, dat wanneer mogelijkerwijze een schade zou moeten 
worden betaald aan de operatoren, de vraag was wie de schade zou betalen. De schade wordt 
geïmputeerd aan de periode waar de intercommunale WIV aan zet was, terwijl na een overdracht van 
algemeenheid de nieuwe NV luchthaven Kortrijk-Wevelgem aan zet zou zijn. Het woord overdracht van 
algemeenheid legt het zelf uit, aldus de gedeputeerde. Als men een overdracht van algemeenheid doet, 

dan worden niet alleen alle rechten maar ook alle plichten en problemen overgenomen. Zowel vanuit de 
POM als vanuit het Vlaams Gewest was er een grote terughoudendheid om de gebeurlijke gevolgen van 
een dergelijke procedure over te nemen zonder correct te kunnen inschatten hoe groot deze claim 
eigenlijk zou kunnen zijn. De gedeputeerde hoopt dat dit verhaal zich zeer snel zal decanteren. Hij heeft 
de indruk dat het in goede richting evolueert. De gedeputeerde kijkt vol vertrouwen uit naar begin 
volgend jaar om een nieuwe bladzijde voor de luchthaven te kunnen schrijven. 
De gedeputeerde gaat over naar de vraag van Reinhilde Castelein betreffende de cofinanciering. Op 
vandaag werd vanuit de provincie ongeveer 15 miljoen euro gecofinancierd. Dit is het bedrag dat werd 
gespendeerd. 8,9 miljoen euro van dit bedrag is naar provinciale Europese dossiers gegaan en 6,2 
miljoen euro naar dossiers van derden. De gedeputeerde legt uit dat is geweten dat de provincie veel 
dossiers steunt die door derden Europees worden geleid en waarbij de provincie zich solidair verklaard 
omdat het op haar grondgebied gebeurt en een toegevoegde waarde oplevert. De gedeputeerde verwijst 

naar het totaal bedrag van 15 miljoen euro. Dit betekent dat er op vandaag in het budget een drietal 
miljoen euro overblijft om cofinanciering te doen. Een groot deel van budget werd reeds geëngageerd 
zegt de gedeputeerde. Wat volgens de gedeputeerde minstens even interessant is om te weten is dat in 
deze periode de agentschappen en de provincie ongeveer voor 34 miljoen euro, allemaal samen, aan 
projecten hebben goedgekeurd gekregen. 8 miljoen euro werd betaald vanuit het departement EI en dan 
nog zes miljoen werd betaald aan derden. Op vandaag heeft de provincie reeds ruimschoots aan 
Europese middelen terug verdiend van datgene wat de provincie in totaliteit geëngageerd heeft aan 
cofinanciering. Ook daar is de toekomst positief. Als de bijkomende initiatieven die de provincie kan 
nemen doorgang zullen kunnen vinden, de gedeputeerde verwijst hierbij naar de dossiers die hij in zijn 
toelichting vermelde, zal er worden voor gezorgd, dat het nettoresultaat, namelijk het resultaat tussen 
wat de provincie heeft geëngageerd aan cofinanciering en hetgeen ze aan Europese middelen heeft 

getrokken, met een meer dan positieve balans zal kunnen worden afgerond. 



 

 

De gedeputeerde gaat over naar de vraag omtrent het Limburgs initiatief rond de truckchauffeurs. Hij 
heeft dit ook gehoord en gelezen. Op dit ogenblik heeft de provincie West-Vlaanderen hier geen plan 
rond. De gedeputeerde denkt echter wel dat het een probleem is, hij zal het probleem niet onder de mat 
vegen. Vandaag ligt dit niet op bovenste plank bij de bezorgdheden van de provincie. De gedeputeerde 
heeft in zijn toelichting proberen uit te leggen dat nu maximaal zal worden gefocust op de consolidatie, 
de bundeling van vrachtvervoer, van vrachten op het vlak van vervoer. Dit ook langs de weg. De 
gedeputeerde vestigt aandacht op het feit dat men er moet mee rekening houden dat ongeveer 25% van 
de vrachtwagens op de baan leeg rijden in de provincie, 50 à 60% van de vrachtwagen zijn maar 

gedeeltelijk gevuld en men verwacht dat de goederentransporten tegen 2040 of 2050 met 300% gaan 
toenemen. De gedeputeerde zegt dat men zelf al een idee kan vormen wat dit betekent. Dit betekent dat 
er een heel grote mogelijkheid is tot een nog meer efficiënte besteding van het transport, ook over de 
weg. Er moet dus absoluut prioriteit worden gemaakt van het daarnet vernoemde project fysical internet, 
aldus de gedeputeerde. 
 
De heer Hendrik Verkest, CD&V-raadslid, geeft graag een aantal algemene beschouwingen bij de ten 
volle in uitvoering zijnde economische transformatie binnen de provincie West-Vlaanderen. Vooreerst wil 
hij aangeven dat het sterk inzetten op economie de juiste weg is en de way forward voor de provincie. 
De provincie beschikt immers over een uitzonderlijk potentieel op economisch vlak. Men moet inzitten op 
zijn sterktes, aldus de heer Verkest. Enerzijds is er de ligging van de provincie West-Vlaanderen aan zee. 
Dit biedt uitzonderlijke troeven voor bijvoorbeeld de havens op het vlak van energie en 

transportlogistiek. Anderzijds is er natuurlijk het uitzonderlijk en innovatief industriële weefsel, 
gekoppeld aan de ondernemersmentaliteit van de West-Vlamingen. De provincie versterkt op de juiste 
manier dit economisch potentieel en het raadslid meent te mogen zeggen dat de provincie een sterk 
verhaal aan het neerzetten is. Een verhaal om trots op te zijn. Deze tijd van het jaar kenmerkt zich door 
een strakke herfstwind, maar er is ook een figuurlijke wind aan het razen door de provincie en dit onder 
impuls van gedeputeerde de Bethune, zegt de heer Verkest. De nieuwe projecten ontwikkelen, de 
resultaten schieten als paddenstoelen uit de grond en de POM draait op volle toeren. De heer Verkest 
verwijst naar een aantal krantenkoppen. 31 mei 2017: opening competentiecentrum machinebouw en 
mechatronica in Brugge, topkennis; Jobat 22 november 2017: Voka citeert ”waar West-Vlaanderen altijd 
onderaan het lijstje bengelde als het aantal starters werd genoemd is de tendens recent helemaal 
omgeslagen”; 16 juni 2017: POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal investeren 10 miljoen 
euro in binnenplatformen; 11 oktober 2017: maatwerkbedrijf Mariasteen, eerste Europese bedrijf met 

Light Guide Systems op de werkvloeren. Deze berichten tonen dat het economisch beleid van de 
provincie aanslaat. Dit heeft volgens de heer Verkest twee redenen. Een eerste reden is dat het 
provinciale niveau het juiste niveau is en de juiste schaalgrootte heeft om een goed economisch beleid te 
kunnen voeren. Het gemeentelijke niveau en zelfs intergemeentelijk hebben te weinig schaal om 
overkoepelend te kunnen werken op inhoudelijk speerpunten en een visie te laten renderen. Het Vlaams 
niveau staat dan weer te ver van het werkveld om flexibel in te spelen op niches en opportunisten, aldus 
de heer Verkest. Het provinciaal bestuursniveau kan dit wel en neemt ook deze rol waar, zonder in de 
plaats te willen treden van het gemeentelijk noch het Vlaamse niveau, zo stelt de heer Verkest. De 
provincie slaagt er daarenboven in om economische partners en stakeholders te verenigen en er wordt 
door gedeputeerde de Bethune terecht sterk ingezet op partnerschappen in een tripleformatie, namelijk 
onderwijs, overheid en bedrijven, verduidelijkt de heer Verkest. Dit is volgens het raadslid de rol die een 

moderne provinciale overheid kan en moet spelen, namelijk zich bewegend als faciliterende partij tussen 
vraag en aanbod. Faciliterend waar nodig, actief en sturend als het opportuun is. Een tweede belangrijke 
reden die de heer Verkest aangeeft is dat de inhoudelijke strategie goed zit en dat de juiste keuzes 
werden gemaakt. Er werd teruggeplooid op een aantal inhoudelijk speerpunten en dit werpt nu zijn 
vruchten af. Er wordt ingezet op de sterktes van West-Vlaanderen en binnen deze sterktes worden er 
niches uitgekozen. De heer Verkest denkt dat op deze weg verder moeten worden gegaan en waar 
mogelijk nog snoeien om nog meer te bloeien. Dit is eveneens de grote verdienste van de deputatie stelt 
het raadslid. Er wordt duidelijkheid gecreëerd en er worden keuzes gemaakt. Tegelijkertijd wordt er een 
serieus ambitieniveau aan de dag gelegd. Dit impliceert weliswaar ook dat er soms zaken niet of minder 
goed lukken, maar dat is normaal bij het voeren van een ambitieus beleid, aldus de heer Verkest. Er 
moet ruimte zijn om te experimenteren en ook om zaken bij te sturen. Met een dergelijke strategie en 
resultaten hoeft de provincie niet bang te zijn om haar concurrentiepositie te verliezen, integendeel 

benadrukt het raadslid. De juiste bakens zijn uitgezet en de fundamenten zijn gelegd om op dit elan door 
te gaan. Door in te zetten op niches en innovaties kan de provincie zichzelf blijven heruitvinden en 
perfect inspelen op de uitdagingen gekoppeld aan industrie 4.0, zoals automatisering en robotisering en 
op dat vlak mogelijks een voorsprong uitbouwen. Specialisaties op het vlak van onderzoek en 
ontwikkeling die worden uitgebouwd binnen de West-Vlaamse industrie en hogescholen zullen verder 
bijdragen aan de internationale aantrekkelijkheid en het internationaal vestigingsklimaat versterken. De 
heer Verkest neemt de vrijheid om in dat verband nog twee bijkomende inhoudelijke suggesties te doen 
voor het toekomstig beleid waarbij de provincie van een mogelijke zwakte of bedreiging een sterkte of 
opportuniteit kan maken. Een eerste suggestie betreft het gebruik van bedrijventerreinen, of beter 
gezegd, ruimte, om te ondernemen in West-Vlaanderen, aldus de heer Verkest. Het tekort aan 
bedrijfsruimte werd onlangs nog onderstreept door de studie van de provincie en samenwerking met de 

intercommunales. De heer Verkest blijft in dat verband pleitbezorger voor het structureel inzetten op 



 

 

ruimtelijke economie op provinciaal niveau en dit in een concreet samenwerkingsverband tussen de 
provinciale dienst ruimtelijke planning en de POM. Dit niet om platte hectares te ontwikkelen zegt de 
heer Verkest, maar wel om een innovatief en zuinig ruimtegebruik te stimuleren, concrete projecten en 
al dan niet investeringsprojecten op te kunnen zetten. De provincie heeft de bevoegdheid en is het juiste 
niveau om hierover een overkoepelde visie uit te bouwen, expertise op te bouwen en projecten op te 
starten, aldus de heer Verkest. De ontwikkeling van terminals door de POM in samenwerking met de 
Vlaamse waterwegen, het flankerend beleid terzake is reeds een mooi voorbeeld van het katalyseren van 
zuinig ruimtegebruik, maar er zijn nog vele andere mogelijkheden zegt het raadslid. De heer Verkest is 

van mening dat er nog meer projecten zoals de nieuwe dakserre bij de Reo veiling zouden moeten 
komen. De heer Verkest stelt voor een cel op te richten die expertise opbouwt en projecten maakt en 
opstart om zo hierin een toonaangevende regio te worden.  Een tweede mogelijke valkuil volgens het 
raadslid is de West-Vlaamse bescheidenheid en soms ook de West-Vlaamse koppigheid om het alleen te 
willen doen. Men leeft vandaag meer dan ooit in een open netwerk economie en men is er van overtuigd 
dat de bestaande horizon moeten worden verruimd en men nog veel meer internationaal dient samen te 
werken. De inhoudelijke strategie staat op orde en misschien is het moment gekomen om de vleugels uit 
te slaan om de juiste internationale partnerschappen af te sluiten met bijvoorbeeld kennis- en 
onderzoekinstellingen in het nabije en verdere buitenland, zo stelt de heer Verkest. Het slim 
samenbrengen van kennis en expertise en het stimuleren van uitwisseling en open innovatie kan het 
provinciaal clusterbeleid exponentieel versterken en laten groeien. Dit geeft daarenboven het voordeel 
dat West-Vlaanderen van haar gepercipieerde zwakte, namelijk de perifere ligging tegenover de Vlaamse 

ruit, een opportuniteit of sterkte kan maken door zich geografisch te verbinden met innovatie topregio’s 
in Noord-Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië, waardoor de provincie meer centraal komt te 
liggen. De heer Verkest besluit dat het beleid van de deputatie sterkt in de overtuiging van zijn fractie 
dat het provinciale niveau het juiste is om een goed economisch beleid te kunnen voeren. Het geeft 
moed om te volharden en verder te bouwen aan een economisch West-Vlaanderen en geeft zuurstof aan 
de West-Vlaamse economie. De heer Verkest stelt dat zijn fractie alvast alle vertrouwen geeft en alle 
wind in de zeilen stelt om deze koers verder te zetten. 
 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, heeft nog een bedenking. De heer Verkest had het net over 
internationaal samenwerken. De gedeputeerde verwees er ook reeds naar, één van de moeilijkheden die 
op de provincie West-Vlaanderen afkomt is uiteraard de Brexit, aldus het raadslid. De heer Himpe leest 
dat er nog steeds geen akkoord is over de Brexit, maar deze Brexit zal ongetwijfeld gevolgen hebben 

voor West-Vlaanderen. In het begin van 2017 gaf de gedeputeerde als antwoord op een schriftelijke 
vraag nog aan, dit uiteraard in samenwerking met de POM, dat de Brexit de West-Vlaamse economie een 
221 miljoen euro zou kunnen kosten. Men moet zich natuurlijk niet laten verblinden, maar wel opvolgen 
en proactief werken. Er zijn een aantal wegen die worden bewandeld en men moet er rekening mee 
worden gehouden dat dit wel een serieuze impact kan hebben op West-Vlaanderen. Zeker omdat West-
Vlaanderen met haar havens en economie zeer dicht bij het Verenigd Koninkrijk ligt en als er daar een 
aantal zaken gebeuren dit ongetwijfeld zijn impact zal hebben, aldus de heer Himpe. De Brexit zal er nu 
komen. Op welke manier is afwachten. De heer Himpe hoopt dat de deputatie samen met de 
verschillende diensten die ter beschikking zijn en ook met andere partners, met andere niveaus, de zaak 
zeer goed opvolgt. De Brexit zou de West-Vlaamse economie wel enkele klapjes kunnen bezorgen. De 
heer Himpe zegt dat hij niet spreekt over grote klappen, althans hopelijk niet. In een aantal sectoren zou 

de Brexit toch klappen kunnen geven, besluit de heer Himpe. 
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, wil een vraag stellen in de context van de ontwikkeling van 
de watergebonden activiteiten. Hij verwijst hierbij naar een studiedag die vorige week plaats vond en die 
hij zeer interessant vond. Het raadslid stelt echter dat als het over logistiek gaat, een belangrijk element 
in provincie West-Vlaanderen, meer bepaald over de waterwegen en over de grote autostrade, er weinig 
wordt gezegd over de problematiek van de spoorwegen. Men zegt als het over logistiek en transport 
gaat, men de intermodaliteit moet gaan verdedigen. De heer Lodewijckx vindt het heel goed en prima 
dat de waterwegen zo optimaal mogelijk worden gebruikt, maar hij mist de aansluiting met het 
spoorwegenverhaal. Dit betreft een oud zeer dat hij in de raad even ten berde wil brengen. Een oud zeer 
van de afsluiting van de fameuze lijn 73 van Duinkerke die eigenlijk op één of andere manier de binding 
kan maken tussen Frankrijk over West-Vlaanderen tot in Noord Rijn Land Westfalen. Momenteel worden 

zelfs vanuit de Reo veiling Roeselare de producten nog altijd met vrachtwagens naar Venlo (Nederland) 
gevoerd. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de bezorgdheid om ook met de spoorwegen één 
en ander te gaan doen op logistiek vlak vraagt de heer Lodewyckx. Dit is nog altijd een bezorgdheid van 
heel veel mensen, waar weinig over wordt gehoord. De heer Lodewyckx verwijst hierbij naar de 
contacten met Noord-Frankrijk, de EGTS enzovoort. Hij vraagt of daar reeds ter sprake is gekomen om 
eventueel deze corridor toch terug te gaan herbekijken en de knip die er is gebeurd in het noorden 
eventueel ongedaan te maken zodanig dat er veel vracht niet alleen via de waterwegen maar ook via de 
spoorwegen door België kan reizen en bijgevolg niet enkel via vrachtwagens op de autostrade. 
 
De heer Peter De Roo, N-VA-raadslid, verwijst naar de uitspraken van gedeputeerde de Bethune over het 
belang van de havens. Het raadslid denkt dat iedereen in deze raad ervan overtuigd is dat hoe groter de 

navelstaarderij in de economie, hoe erger het is voor iedereen. Vandaar dat hij graag de visie van de 



 

 

gedeputeerde zou horen over de samenwerking tussen de Vlaamse havens. Er is Oostende dat sterk 
inzet op blue energy en Zeebrugge dat te lijden heeft onder en zal te lijden hebben onder Brexit. De heer 
de Roo stelt dat er op vandaag eigenlijk maar één haven is en dat is Vlaanderen. Het raadslid wenst de 
opinie van de gedeputeerde in dit verband te horen. 
 
Gedeputeerde de Bethune dankt vooreerst de heer Verkest voor de appreciatie van het beleid economie 
en streekontwikkeling. Het is niet alleen het beleid van de gedeputeerde maar van iedereen in de raad. 
De gedeputeerde verwijst hierbij naar de heer Verkest als één van de topactoren in de POM. De 

gedeputeerde gaat over naar het aspect betreffende het internationaal vlak. Hij is het volledig met het 
raadslid eens en het is één van zijn stokpaardjes waar de gedeputeerde het meest fier over is. De 
gedeputeerde verwijst hierbij naar de mogelijkheid die met de provincie wordt gegeven om 
ondersteuning te geven aan jongen West-Vlamingen die op het einde van hun studies een buitenlandse 
ervaring kunnen opdoen en de drempel hiertoe verlaagd wordt doordat de provincie financieel 
tussenkomt (1.500 tot 3.000 euro). Dit is een enorm succes, dit jaar waren er 250 kandidaten. De 
internationale mind van jonge West-Vlamingen moet worden gestimuleerd, aldus de gedeputeerde. Ook 
moet men hetzelfde doen op vlak van het cohesiebeleid. De gedeputeerde verwijst naar waar hij daarnet 
uitvoerig op inging, namelijk op het belang om als perifere provincie een nieuw soort van 
samenwerkingsakkoord te sluiten met de omliggende regio’s. De heer de Bethune geeft de heer Verkest 
gelijk dat in de sectoren waar de provincie West-Vlaanderen top is, zij de andere topregio’s in deze 
sectoren in Europa moet opzoeken. Men moet volgens de gedeputeerde zelfs kijken naar verder 

afgelegen regio’s die in het samenwerkingsverband zouden kunnen worden betrokken. De gedeputeerde 
verwijst hierbij naar de zogenaamde derde schil. De gedeputeerde heeft ervaren dat men stap voor stap 
moest gaan en het nog een lange weg was om er deze laatste dimensie aan toe te voegen.  
De gedeputeerde gaat over naar de uitspraken van de heer Verkest over bedrijventerreinen en het 
provinciaal niveau. De gedeputeerde denkt niet dat de provinciaal niveau zaligmakend is op het vlak van 
economie, maar dat het wel een belangrijk niveau is en men dat moet durven erkennen. Op bepaalde 
domeinen is het een echt voordeel om op provinciale schaal bepaalde economische ontwikkelingen te 
gaan bekijken. De gedeputeerde is van mening dat de problematiek van de bedrijventerreinen die de 
heer Verkest aanhaalde correct is. Met de deputatie en met gedeputeerde De Block die op dat vlak de 
leidende gedeputeerde is, werd gekeken hoe niet alleen naar de onmiddellijke behoeften van deze 
bedrijventerreinen kon worden uitgekeken maar men ook een stuk provinciale reserve van een 
honderdtal ha zou kunne voorzien en deze dan met kennis van zaken, zonder dat daar voorafnames in 

zouden gebeuren, uiteindelijk te kunnen inzetten om de noden te ledigen war deze zich effectief zouden 
aandienen. Vanuit de provincie wordt ook ingespeeld op deze behoeft die door het raadslid wordt 
gesignaleerd dat de provincie goed geplaatst is om op vlak van toebedeling van ruimte te werken en dit 
met de nodige zuinigheid, aldus de gedeputeerde. 
De gedeputeerde gaat over naar de opmerkingen van de heer Himpe omtrent de Brexit. Dit is voor de 
gedeputeerde een reële bekommernis. Als wordt gekeken naar vijf of zes belangrijkste sectoren waar 
Vlaanderen exporteert naar Verenigd Koninkrijk, dan zitten de nieuwe materialen, textiel en voeding 
naast alles wat te maken heeft met vervoermateriaal absoluut top in de ranking, aldus de gedeputeerde. 
Als er een harde Brexit zou komen, dit werd becijferd, zou dit tot 40.000 arbeidsplaatsen kunnen kosten 
in Vlaanderen. Als men weet dat West-Vlaanderen meer dan andere provincies in het vizier zit van deze 
Brexit, dan moet de gedeputeerde er geen tekening bij maken dat de kans reëel is dat een harde Brexit 

scherper overkomt in West-Vlaanderen dan de sluiting van Ford in Limburg. Het is een reëel belangrijk 
probleem dat zich zou kunnen voordoen. Men moet er alles aan doen om de hogere overheden te 
overtuigen dat een zachte Brexit cruciaal is voor de economie in West-Vlaanderen, aldus de 
gedeputeerde.  
Een tweede element dat de gedeputeerde aanhaalt is dat met haar bescheiden middelen, de provincie 
niet veel concrete oplossingen kan aanbrengen. De gedeputeerde verwijst echter naar een zaak die 
morgen normaal ook op directiecomité komt, mogelijkerwijze al op de raad van bestuur van de POM. 
Men is een voorstel aan het klaar maken, het is bijna afgerond, men moet het nog aftoetsen met MBZ, 
waarbij de POM een participatie van 33% in een Brexitplatform zou nemen. Een platform waarin alle 
formaliteiten, modaliteiten, om rekening houdend met de gebeurlijke uittreding van het Verenigd 
Koninkrijk uit de EU, alle nieuwe formaliteiten die dan aan de orde zouden zijn, op een zeer efficiënte 
manier aan te pakken in Zeebrugge. Dat is beetje destructief denken volgend de gedeputeerde, namelijk 

denken van de nood een deugd te maken. Indien zich dergelijk probleem stelt moet men ervoor zorgen 
voorbereid te zijn, opdat beter dan anderen aan deze formaliteiten kan worden beantwoord en van 
Zeebrugge een sterkere haven kan worden gemaakt in de export naar het Verenigd Koninkrijk dan het 
vandaag het geval was, zo stelt de gedeputeerde. Om op deze manier minstens het verlies dat 
Zeebrugge zou lijden als de Brexit zich effectief op een harde manier doorzet te kunnen compenseren. 
De provincie is daar nu al in het investeren. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk morgen aan de raad van 
bestuur van de POM voorgelegd om effectief te kunnen participeren met de bedrijven en MBZ in de 
ontwikkeling van een dergelijk initiatief. 
De heer De Roo vroeg aan de gedeputeerde naar zijn visie over de havens. De provincie heeft weinig 
impact op het havenbeleid in Vlaanderen. Dit is een gemeentelijke en Vlaamse aangelegenheid, aldus de 
gedeputeerde. De gedeputeerde is van mening om één Vlaams havenbedrijf te maken. Dit is zijn 

persoonlijke voorkeur en heeft geen juridische of deputatiebindende kracht. Hij zou daar ongetwijfeld 



 

 

voor opteren en is gesterkt geweest in zijn overtuiging door de samenwerking tussen Gent en Sealand 
Seaport dat vandaag concreet gestalte krijgt en deze samenwerking enorme perspectieven biedt. De 
gedeputeerde zegt misschien te kijken of iets op Vlaams niveau kan worden gerealiseerd vooraleer wordt 
gekeken naar het buitenland. De gedeputeerde vindt dit een interessant gesprek, maar de provincie 
heeft echter weinig vat op dit verhaal. 
De gedeputeerde gaat akkoord met de opmerking van de heer Lodewyckx wat betreft de spoorwegen. 
Men heeft in het verleden de ene spoorwegverbinding/terminal na de andere geliquideerd licht de heer 
de Bethune toe. Er zijn er nog vijf die zouden kunnen geactiveerd worden in de provincie. De meest 

dynamische is de LAG zegt de gedeputeerde. Er is een plan om de LAG te ontwikkelen en van 400 naar 
600 meter te brengen. Er zijn er nog een paar waar heel voorzichtig wordt onderzocht met de provincie 
en de privé-eigenaars of dit in een nog meer collectieve dimensie kan worden gebracht. Men is dit niet 
vergeten, aldus de gedeputeerde.  
Wat betreft de opmerking met betrekking tot Venlo zegt de gedeputeerde dat het inderdaad zo is dat te 
veel vrachtwagens dit traject doen. Er is op dat vlak wel een nieuw project goedgekeurd binnen 
Vlaanderen en Nederland, namelijk het project Synergie, waarbij West-Vlaanderen en Nederlands 
Limburg opnieuw in een positieve beweging samen aan tafel zijn gaan zitten om te kijken hoe kan 
worden geanticipeerd op de optimalisatie van de transporten. Er wordt gekeken als kan worden gekomen 
tot een optimalisatie van de vervoersmodi. Dit is vandaag in onderzoek. Watergebonden transporten, 
maar ook spoortransporten zijn belangrijk, aldus de gedeputeerde. De heer de Bethune vindt evenwel 
dat er een tandje moet worden bijgestoken op het niveau van de Vlaamse regering. Hij zegt dat dit 

typisch Belgisch is, de spoorwegen zijn een federale aangelegenheid, maar er is wel een Vlaamse 
spoorstrategie. In deze Vlaamse spoorstrategie is er volgens de gedeputeerde te weinig aandacht voor 
West-Vlaanderen. 
 
De heer Simon Bekaert, sp.a-raadslid, heeft vandaag horen spreken over de aandacht voor extra 
bedrijventerreinen en hij heeft begrepen dat de provincie bij de Vlaamse overheid aandringt om extra 
hectares toebeheerd te krijgen. Hij heeft echter een zeker bezorgdheid bij de eventuele concrete 
bedeling van deze extra hectaren. Dit zal immers extra vrachtverkeer met zich meebrengen. De heer 
Bekaert hoopt dat indien de provincie extra hectaren krijgt deze hectaren niet versnipperd over 
verschillende gemeenten zullen worden verdeeld, maar dat zal gewerkt worden met een voldoende 
concentratie op subregionaal niveau. Het uitgangspunt moet een goede ruimtelijke ordening, mobiliteit, 
verkeersveiligheid en leefmilieu zijn, namelijk zo dicht mogelijk bij grote gewestwegen en zo dicht 

mogelijk aantakkend bij de autosnelwegen, aldus de heer Bekaert. 
 
Gedeputeerde de Bethune antwoordt dat, tot het bewijs van het tegendeel, zijn visie dezelfde is als deze 
van de heer Bekaert. Dit is immers ook de reden dat een reservepakket werd gemaakt en niet 
onmiddellijk werd overgegaan tot een bedeling à la carte van terreinen. De provincie wil wel kunnen 
inspelen op de economische ontwikkelingen, aldus de gedeputeerde. Wat binnen vijf jaar de economische 
ontwikkeling zal zijn in Brugge, Roeselare of Veurne, is op vandaag niet geweten zegt de gedeputeerde. 
Men moet klaar staan om op een vlotte manier en op een zuinige en duurzame wijze de vraag te kunnen 
beantwoorden en hierbij ook rekening houdend met het mobiliteitsaspect en de vragen die zich stellen 
kunnen beantwoorden. Vandaar dat er eerder een provinciale objectieve houding wordt aangenomen, 
veeleer dan nu reeds over te gaan tot een bepaalde verkaveling van een reservepakket. Dit pakket werd 

nog niet is bekomen verduidelijkt de heer de Bethune, maar de vraag werd veertien dagen geleden aan 
het Vlaams kabinet gesteld. 
 
Noord Zuid-beleid 
 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, zegt dat zij heel goed heeft geluisterd naar de 
uiteenzetting van gedeputeerde de Bethune en zij meent dan ook dat zij het antwoord op haar vraag 
reeds heeft gekregen. Zij vraagt of na de interne staatshervorming waarbij de begroting van de provincie 
met 16 miljoen euro daalt, de provincie dan even solidair kan blijven met het zuiden of het zo is dat het 
budget voor het Noord Zuid-beleid evenredig zal dalen. 
 
Gedeputeerde de Bethune kan mevrouw Vanryckeghem gerust stellen. Nominaal is er geen of weinig 

wijziging tussen 2017 en 2018. Volgens de berekening die de gedeputeerde heeft gekregen van de 
dienst Financiën wordt er van 1,005 % naar 1,035 % gegaan. Dit is dus een lichte stijging. De 
gedeputeerde besluit dat de provincie in 2018 nog iets meer solidair is naar het zuiden toe dan in 2017. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
Mevrouw Vanlerberghe, gedeputeerde, geeft toelichting bij haar bevoegdheden (cultuur en welzijn). 
 
De secretaris brengt het samenvattend verslag naar voor van de bespreking gevoerd in de zesde 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 



 

 

 
Erfgoed 
 
De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, verwijst naar de toelichting van gedeputeerde 
Vanlerberghe, meer bepaald naar de uiteenzetting over de herinneringseducatie en het vervoer van de 
jongeren en mensen in armoede daar naartoe. Hij heeft dit topic reeds in de commissie aangehaald, 
maar hij wou het nog eens in de raad naar voren brengen. De cijfers die werden gekregen zijn voor hem 
duidelijk: in 2015 werd 57.000 euro voorzien, in 2016 83.000 euro en in 2017 90.000 euro. Dit betekent 

elk jaar een stijging. De heer Van Meirhaeghe stelt dat als wordt gezien dat het bedrag van 60.000 euro 
naar 80.000 euro gaat,  en het jaar er op nog eens met 10.000 euro naar 90.000 euro stijgt, dan moet 
men volgens het raadslid geen rekenkundige zijn dat het bedrag nu niet plotseling van 90.000 euro naar 
300.000 euro zal evolueren. Zelfs als men hier meer op inzet en verwacht dat het wat meer succes zal 
hebben. Voor de heer Van Meirhaeghe is dit een serieuze overbudgettering en zoals het er naar uitziet 
zal het zelfs in geval van groot succes de 150.000 euro niet overschrijden. Het raadslid stelt dat een 
overbudgettering uiteindelijk bij de belastingbetaler terecht komt. Vandaar zijn vraag of opmerking over 
het zo correct mogelijk budgetteren. De cijfers die aantonen in welke richting het gaat zijn er zegt de 
heer Van Meirhaeghe. Hij is dan ook van mening men hier een stuk over dat budget zit. 
 
De heer Van Meirhaeghe heeft ook een vraag over de communicatiecampagne Gone West. Het item 
communicatiecampagne is begroot op 788.363 euro verduidelijkt het raadslid, maar als dan de 

verschillenden onderdelen en activiteiten van Gone West worden bekeken, dan zijn daar ook nog heel 
wat budgetten voor communicatie en promotie variërend van zeer bescheiden budgetten, bijvoorbeeld 
485 euro voor het slotevent Fronttonen, naar zelfs 60.000 euro voor in oorlog en vrede en 
samenwerkingsprojecten. Als al deze kleinere budgetten bij de verschillende onderdelen worden samen 
geteld, dan wordt op nog eens op een bedrag van 109.000 euro gekomen. Hier moet nog een bedrag 
worden bijgerekend van 400.000 euro voor de promotie van Waterfront. Ook het beeldproject heeft een 
eigen communicatiecampagne van 233.000 euro. Als dit allemaal bij mekaar wordt geteld komt men aan 
anderhalf miljoen euro. Dit impliceert dat het reële budget voor communicatie eigenlijk het dubbele is 
van wat onder de rubriek communicatie staat, zo stelt de heer Van Meirhaeghe. Hij verwijst naar de 
opsplitsing van deze budgetten. Hij vraagt of hij het juist voor heeft dat de communicatie uiteindelijk 
anderhalf miljoen euro zal zijn. Als dit nodig is voor de projecten, is het zo zegt het raadslid, maar het 
wordt wat onder verschillende vakjes onderverdeeld, besluit de heer Van Meirhaeghe. 

 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, zag in de nota ontvangen na de state of the union van de 
eerste gedeputeerde, dat werd verwezen naar oorlog en terpentijn en dat de provincie coproducent 
wordt voor een toneelbewerking voor 60.000 euro. Zij heeft dan gezocht in het budget waar zij dit terug 
kon vinden. Op bladzijde 502 vond het raadslid bij creaties Gone West West-Vlaamse cultuurmakers 
twee maal 60.000 euro terug. Zij vraagt zich af of het coproduceren bij een toneelproductie niet onder 
cultuur valt. Zij stelt dat dit bij Gone West blijkbaar toegelaten is. Tenslotte vraagt mevrouw Schotte 
waar de andere 60.000 euro voor staat. 
 
De heer Van Meirhaeghe, verwijst naar de uitspraak van gedeputeerde Vanlerberghe waarin zij zegt dat 
het Waterfront één van de hoogtepunten van volgend jaar wordt. Er werd hiertoe een bedrag voorzien 

van 902.000 euro. De heer Van Meirhaeghe herhaalt wat daarnet werd gezegd, van dit bedrag is 
400.000 euro voorzien voor promotie en 417.000 voor erelonen een vergoedingen. Het raadslid 
veronderstelt dat deze vergoedingen voor de artiesten zijn. Naar aanleiding van deze vergoedingen voor 
de artiesten wil de heer Van Meirhaeghe aandringen om de kwaliteit van de artistieke invulling goed te 
bewaken. Hij verwijst hierbij naar het Kraterfront van dit jaar. Hij vraagt zich af of daar lessen zijn 
uitgetrokken. Vorig jaar werd immers voor de artiesten ongeveer een analoog bedrag uitgegeven, meer 
bepaald voor het muzikaal evenement van 10 juni. Tijdens dit event zaten talrijke provincieraadsleden 
op de tribune met zicht op Wijtschaete en dit samen met 6.000 toeschouwers. De heer van Meirhaeghe 
zegt evenwel dat bepaalde zintuigen van de aanwezigen tijdens dit evenement toch danig op de proef 
werden gesteld en een groot deel van het publiek de voorstelling voortijdig heeft verlaten. Niet alleen het 
grote publiek, maar ook de aanwezige prominenten hielden het niet vol tot het einde, aldus de heer Van 
Meirhaeghe. De heer Van Meirhaeghe haalt dat aan dat enkele weken later op televisie kon worden 

gezien hoe op de markt van Ieper, de actrice Hillen Mirren op een zeer beklijvende manier het gedicht In 
Flanders Fields bracht. Hij vond dit optreden zeer in contrast met het optreden tijdens het Kraterfront. 
Het raadslid herhaalt zijn vraag voor het bewaken van de kwaliteit van de artistieke invulling. Dit is een 
punt van kritiek, maar goed bedoelde kritiek, aldus het raadslid. Hij denkt dat niemand gebaat is met 
een herhaling van een voortijdig weglopen van zoveel mensen. Er was aangekondigd dat een evaluatie 
over deze voorstelling zou komen, zegt de heer Van Meirhaeghe. Dit werd voor het einde van dit jaar 
beloofd, maar het raadslid ziet dat de zesde commissie in december is weggevallen, dus hij veronderstelt 
dat deze resultaten naar de provincieraadsleden zullen worden gecommuniceerd, maar dan vermoedelijk 
op een ander tijdstip. 
 
Mevrouw Mieke Van Hootegem, N-VA-raadslid, deelt mee dat er nog enkele maanden verwijderd zijn van 

de apotheose van het project Coming World Remember Me met het beeldjesproject. Een groots 



 

 

spektakel waar de 600.000 beeldjes uiteindelijk zullen geplaatst worden tussen de twee grote 
kunstwerken van Koen Vanmechelen op het provinciaal domein de Palingbeek. Over de financiële impact 
en de haalbaarheid heeft de N-VA-fractie al meerdere malen in het verleden haar bezorgdheden geuit, 
aldus mevrouw Van Hootegem. Tegelijkertijd met het voortschrijdend inzicht heeft men de initiële 
ambities noodgedwongen moeten bijstellen. Het raadslid vindt het onnodig om dit te blijven herhalen, 
gezien dit project in 2018 gefinaliseerd wordt, net zoals nog een aantal andere projecten binnen Gone 
West waar de heer Van Meirhaeghe naar verwees. Deze worden eveneens volgend jaar afgesloten. Toch 
heeft de N-VA-fractie vandaag in deze zitting een aantal kanttekeningen en bedenkingen zegt het 

raadslid. Er wordt vooreerst nog maar eens een slordige 234.000 euro uitgetrokken voor de 
communicatiecampagne en ruim 600.000 euro voor de eindresultaten, deelt mevrouw Van Hootegem 
mee. Wat dit laatste betreft is het voor de N-VA-fractie moeilijk in te schatten wat de verschillende 
posten in het budget precies inhouden, aldus het raadslid. Dat de volledige landartinstallatie maar 
tijdelijk is, voornamelijk omwille van het karakter van de locatie is te begrijpen zegt het raadslid. Op de 
commissie werd de vraag gesteld wat de nabestemming van de beeldjes zou zijn. Een echt duidelijk plan 
was er niet zegt mevrouw Van Hootegem. Peters en meters zouden bijvoorbeeld de kans te krijgen om 
het beeldje terug uit de installatie te halen. In de wetenschap dat ongeveer een vierde van de beeldjes 
op deze manier zou kunnen terug vloeien naar hun eigenaar, vraagt de N-VA-fractie zich af hoe men de 
rest van de beeldjes zal toewijzen. Een dergelijk groot aantal beeldjes onderbrengen in verschillende 
musea lijkt het raadslid dan ook een onbegonnen opdracht. Zij hoopt echter dat de beeldjes uiteindelijk 
toch een bestemming zullen krijgen.  

Vervolgens gaat mevrouw Van Hootegem over naar de dogtekst, ook hier wordt afgeweken van wat 
initieel bedoeld was zegt het raadslid. De plaatjes zullen niet individueel gelinkt worden aan een beeldje, 
maar collectief verzameld worden in een doorzichtig kunstwerk. Eind oktober werd via de deputatie 
vernomen dat de opdracht tot levering van de dogtekst niet gegund werd omwille van het overschrijden 
van het drempelbedrag, namelijk 135.000 euro, en noodgedwongen de onderhandelingsprocedure moest 
worden afgesloten. Om binnen het budget te blijven zou één plaatje ongeveer 22 eurocent moeten 
kosten. De twee ingediende offertes, één uit Nederland en één uit Canada waren respectievelijk 50 
eurocent en 78 eurocent. Mevrouw Van Hootegem is benieuwd of dit nog allemaal gerealiseerd kan 
worden binnen de voorziene tijd en budget. Afgelopen vrijdag kreeg zij nog een mailtje binnen dat de 
teller bijna op 570.000 beeldjes staat. Dat is een geruststelling zegt mevrouw Vanhootegem. Er is met 
man en macht gewerkt om dit te realiseren en vooral dankzij de medewerking van het enthousiaste 
Waakteam in Kuurne. Alleen is het volgens het raadslid jammer dat hierdoor de goede doelen aanzienlijk 

een pak minder giften zullen toebedeeld krijgen en dat de participatie van de peters en meters 
beduidend lager ligt dan aanvankelijk werd gedacht. Maar het raadslid blijft positief en kan alleen maar 
hopen dat de uiteindelijke installatie veel volk op de been zal brengen om alsnog het participatieve 
karakter te beklemtonen.  
 
De heer Gilbert Verkinderen, Open Vld-raadslid, zegt dat het project Coming World Remenber Me   
gedurende vier herdenkingsjaren een universele boodschap van hoop en verbondenheid brengt. Het 
grootschalige herdenkingsproject Gone West is een belangrijke meerwaarde voor de provincie die enorm 
geleden heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog, aldus heer Verkinderen. Ook of zelfs zeker op het vlak van 
toerisme is Gone West zeer belangrijk zegt het raadslid. De vier oorlogsjaren tekenden een ganse 
generatie West-Vlamingen, maar ook de heropbouw was voor de provincie bepalend. De heer 

Verkinderen vraagt of gedacht wordt aan een Gone West 2.0 dat verder bouwt op de vier 
herdenkingsjaren. 
 
Mevrouw Schotte zegt dat Gone West eind 2018 zal aflopen. Zij vroeg zich af wat er dan met het 
personeel van Gone West zal gebeuren. 
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, wil inhaken op datgene wat vooral de heer 
Verkinderen en misschien ook mevrouw Schotte aanhaalden. De heer Ravyts denkt dat het misschien 
ook de laatste keer is dat hierover, en zeker in een begroting, van gedachten kan worden gewisseld. Hij 
heeft de vraag ook al gesteld. Gone west is een cultureel herdenkingsprogramma en sommigen schijnen 
dit volgens de heer Ravyts te vergeten. Het staat ook zo in de baseline vermeld zegt de heer Ravyts. Dit 
betekent dat de vraag moet worden gesteld wat er gebeurt met de actieradius van dit provinciebestuur 

rond de Eerste Wereldoorlog na Gone West, aldus het raadslid. De heer Ravyts zegt dat hij een collega 
hoort pleiten voor Gone West 2.0. De heer Ravyts zegt dat zijn fractie daar niet in mee gaat. De heer 
Ravyts veronderstelt en hoopt dat de N-VA fractie hier ook niet in mee gaat. Gone West 2.0 in de optiek 
van de heer Verkinderen zal opnieuw iets te maken hebben met een artistieke creatie in de Eerste 
Wereldoorlog. Zo ziet de heer Ravyts Gone West immers. Gone West was dan wel een 
herdenkingsprogramma, maar vooral gebaseerd rond artistieke creatie verduidelijkt de heer Ravyts. Als 
daar in mee wordt gegaan, dan komt men volgens de heer Ravyts in een verhaal, waar uiteindelijk 
kunsten en artistieke creaties verder onder de koepel van de provincie West-Vlaanderen doorgaan. De 
heer Ravyts vraagt, zeker aan de mensen van N-VA, om daar toch eens heel goed over na te denken, 
vooraleer zij zeggen dat dit cultuurtoerisme is, want het is erfgoedtoerisme en dan komt men inderdaad 
bij het erfgoedluik, aldus de heer Ravyts. Het lijkt het raadslid wel intellectueel vanzelfsprekend dat 

gezien de Eerste Wereldoorlog in het landschap en in het erfgoed voor de provincie vrij cruciaal is en 



 

 

overal te zien is, dat daar inderdaad verder wordt op ingezet. De heer Ravyts verwijst naar het feit dat 
verder wordt gegaan met monumentenwacht, dit is ook erfgoed. De heer Ravyts past evenwel voor een 
Gone West 2.0, zoals het de voorbije vijf jaar heeft plaats gevonden. Hij kan zich niet voorstellend dat er 
opnieuw 13 miljoen euro over een legislatuur zou worden geïnvesteerd in deze zaken. De heer Ravyts 
zegt dat hij het hier niet over het Westtoer-gebeuren heeft en over het toeristische gebeuren en de 
actieradius Westtoer. De heer Ravyt vraagt naar het standpunt terzake van de gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Vanlerberghe, zegt dat veel van bovenstaande vragen op twijfel neerkomen, zeker als het 

over Gone West gaat. Zij wil starten met zeggen dat dit een programma is. Niet alleen in deze 
provincieraad komt het programma aan bod, maar ook reeds tijdens de voorgaande. Het is een 
programma dat reeds heel lang in opbouw is, aldus de gedeputeerde. Als wordt gezegd dat bij enkele 
dingen moet worden bijgespijkerd, dan is dit zeker al niet financieel benadrukt de gedeputeerde. Er mag 
volgens mevrouw Vanlerberghe niet worden vergeten over hoeveel jaar de opbouw van dit programma 
reeds bezig is. Zij wil dit duidelijk stellen, want het lijkt er volgens de gedeputeerde op dat de 
tussengekomen raadsleden stellen dat voor het programma Gone West elke maand iets wordt 
uitgevonden en bijgestuurd. Dit is evenwel niet het geval, aldus de gedeputeerde. Er is een zeer 
operatieve cel die dit bijna dagdagelijks opvolgt, zeker financieel. En het heeft het programma ook 
gebracht tot waar het vandaag staat. Namelijk, zonder grote tekorten en absolute zoektochten naar 
meer middelen zal dit prachtig project ook helemaal correct, zoals de voorgangers van gedeputeerde 
Vanlerberghe hebben gedroomd, kunnen worden afgewerkt, zegt mevrouw Vanlerberghe. Dit is een 

algemene opmerking. Als men in details gaat treden moet men volgens haar wel beseffen over welke 
meerjarenproject Gone West gaat. Als er hier en daar inhoudelijk of qua offertes iets moest worden 
bijgestuurd of iets veranderd is naar het artistiek geheel, dan lijkt dit de gedeputeerde miniem te zijn ten 
opzichte van het gehele project van Gone West.  
De gedeputeerde gaat over naar de eerste vraag van de heer Van Meirhaeghe en deze ging eigenlijk over 
een zijkant, aldus de gedeputeerde. Meer bepaald de herinneringsplaatsen en het vervoer. De 
gedeputeerde zegt dat zij hierover niet dezelfde mening deelt als de heer Van Meirhaeghe. In het 
reglement dat indertijd werd gestemd, de gedeputeerde dacht dat deze stemming indertijd vrij unaniem 
was, werd 300.000 euro voorzien. Dit bedrag bleef staan. Mevrouw Vanlerberghe zegt dat enkel wat 
effectief wordt gevraagd wordt uitgegeven. De gedeputeerde verwijst naar de cijfers die de heer Van 
Meirhaeghe zelf heeft genoemd. De gedeputeerde ziet niet onmiddellijk een gevaar voor belastingbetaler 
dat eventueel boven dit bedrag wordt gegaan. Dit geld gaat dan terug naar waar het hoort, namelijk de 

provincie. Het gaat niet weg als het niet goed is besteed. De gedeputeerde heeft hierover niet dezelfde 
mening als de heer Van Meirhaeghe. De gedeputeerde herhaalt wat ze in commissie zei, er zijn een 
aantal heel grote bijkomende evenementen in 2018, namelijk de beeldjes en het bezoeken van deze 
beeldjes. Dus het zou volgens de gedeputeerde goed mogelijk zijn dat een zeer grote sprong vooruit 
wordt gemaakt. Haar lijkt het dan ook veiliger om de 300.000 euro te laten staan en te kijken hoever 
wordt gekomen, dan het bedrag te laten dalen omdat het al die jaren niet zoveel was. Dit lijkt voor de 
gedeputeerde voor het laatste jaar niet de belangrijkste zorg te zijn, toch niet wat haar team betreft. 
De gedeputeerde gaat over naar de volgende vraag van de heer Van Meirhaeghe over de communicatie. 
Het raadslid haalde het verspreiden van de bedragen over de verschillende evenementen aan, vat 
mevrouw Vanlerberghe zijn vraag samen. Zij weet niet wat de intentie van de heer Van Meirhaeghe was 
met deze tussenkomst. Het leek er voor de gedeputeerde op aan te komen dat het raadslid bedoelde dat 

de optelsom die werd gedaan niet in totaal werd gezet omdat deze dan hoog was. Dit klopt natuurlijk 
niet zegt mevrouw Vanlerberghe, want het geheel van al deze jaren van Gone West is op dezelfde 
manier opgebouwd, op dezelfde manier voorbereid en telkens zijn de promotiecampagnes en 
bijvoorbeeld het digitaal platform allemaal opgelijst. Is dit te hoog voor de heer Van Meirhaeghe? Dit kan 
zegt gedeputeerde. Ook daar zal iedereen van mening verschillen, aldus mevrouw Vanlerberghe. De 
gedeputeerde zegt dat met de projecten onder Gone West internationaal werd gescoord en de provincie 
na 100 jaar een heel belangrijke verantwoordelijkheid opneemt, namelijk de oorlog nooit vergeten, zeker 
niet door de jeugd. De gedeputeerde lijken deze cijfers, die telkens ook door iedereen werden 
goedgekeurd, de correcte cijfers te zijn. Kost mediapromotie en media veel stelt de gedeputeerde als 
vraag. Uiteraard antwoordt zij, maar als er één programma is dat het volgens haar verdient om 
onvergetelijk te worden in de toekomst dan lijkt haar zeker het Gone West-verhaal er één van te zijn. De 
gedeputeerde herhaalt dat zij over dit topic niet dezelfde mening deelt als de heer Van Meirhaeghe. Wat 

betreft de verspreiding van de budgetten aangehaald door het raadslid zegt de gedeputeerde dat het 
raadslid de bedragen zelf heeft opgeteld. Dit heeft enkel te maken met de manier waarop financieel, tot 
in de details, alles iedere keer wordt opgevolgd. De gedeputeerde dankt hiervoor het team van Gone 
West. Voor detailvragen kan men uiteraard bij de cel terecht die dit dagdagelijks opvolgt deelt de 
gedeputeerde mee. Dit is geen programma zoals andere projecten die binnen de financiële dienst worden 
opgevolgd, maar wel degelijk apart, zegt mevrouw Vanlerberghe. De vraag van de heer Van Meirhaeghe 
lijkt de gedeputeerde nogal een kritische vraag te zijn, maar aan de andere kant zegt zijn fractie 
voortdurend dat het hopelijk allemaal goed eindigt. De gedeputeerde neemt aan dat zij zich zal houden 
aan deze positieve noot. De transparantie om alles bij elk onderwerp apart op te nemen lijkt haar niet 
om minder transparant te zijn, maar juist veel duidelijker. Het probleem dat de heer Van Meirhaeghe 
stelt ontgaat de gedeputeerde een beetje. 



 

 

De gedeputeerde wil nog toevoegen dat zij toerisme Vlaanderen bedankt voor de grote inspanningen 
waar de bedragen ook echt niet laag liggen. De gedeputeerde stelt voor om eventueel de provinciale 
bedragen met deze bedragen te vergelijken. De provincie is hier dankbaar voor, maar men moet dan ook 
begrijpen dat toerisme Vlaanderen heel veel geld uitgeeft zegt de gedeputeerde. Volgens de heer Van 
Meirhaeghe geeft de provincie ook veel geld uit, maar blijkbaar ziet toerisme Vlaanderen daar ook het 
grote nut van in, aldus mevrouw Vanlerberghe. 
De gedeputeerde gaat over naar de vraag van mevrouw Schotte over oorlog en terpentijn. De vraag was 
niet gedetailleerd zegt de gedeputeerde, dus zal de gedeputeerde een algemeen antwoord geven. De 

gedeputeerde denkt dat geweten is waarom de provincie zo blij is coproducent te mogen zijn van oorlog 
en terpentijn bij de vertaling ervan in de vorm van een toneel. De provincie is trots dat ze coproducent 
mag zijn. Mevrouw Schotte had een detailvraag over de twee maal 60.000 euro, waarom de ene wel en 
de andere niet. Dit zal de gedeputeerde moeten navragen. In maart van dit jaar werd in de deputatie 
goedkeuring gekregen voor dit dossier. Uit de praktische uitwerking zullen de details ook duidelijk 
blijken, maar dit dossier moet nog voorkomen, aldus mevrouw Vanlerberghe. 
De gedeputeerde gaat vervolgens over naar de vraag van de heer Van Meirhaeghe over de artistieke 
invulling van het Waterfont. Ook daar ontwaarde de gedeputeerde een kritische toon wat de 
gedeputeerde uiteraard niet erg vindt. Het is volgens haar nu eenmaal zo dat bij culturele en artistieke 
invullingen er bijvoorbeeld in de provincieraad alleen al tientallen verschillende meningen zijn. Dit is 
logisch zegt gedeputeerde, zij neemt dit niemand kwalijk. Het Kraterfront heeft de heer Van Meirhaeghe 
zeer kritisch benaderd. De gedeputeerde verwijst echter naar de positieve pers rond het Kraterfront. Er 

zijn uiteraard altijd positieve en negatieve signalen. Wat betreft de vraag van het raadslid rond de 
bewaking van het artistieke bij Waterfront zegt de gedeputeerde dat de bevoegde cel uiteraard altijd 
haar best doet. De gedeputeerde verwijst hierbij naar een toekomstige persconferentie omdat het nu 
eenmaal zo is dat contractueel werd bepaald dat men niet vroeger bepaalde artiesten of bepaalde 
groepen kan en mag toevertrouwen aan de wereld. De gedeputeerde zegt dus dat men zal moeten 
wachten tot aan de persconferentie vooraleer de namen van de desbetreffende artiesten zullen worden 
bekend gemaakt. Naar de mening van gedeputeerde Vanlergerhe wordt dit een zeer sterk artistiek 
ingevuld groot evenement. Net zoals de aanwezigheid zal dit op het vlak van participatie kunnen tellen. 
Niet alleen door de vele West-Vlamingen of zelfs van personen erbuiten, maar ook door mensen die er bij 
willen zijn en hoe dan ook gemakkelijk de media zullen halen. Dit zonder grote bedragen denkt de 
gedeputeerde. De gedeputeerde heeft er in elk geval alle hoop op. Zij wil ook aan de volledige raad 
vragen om deze dag vrij te houden. Er wordt op hen gerekend om op het strand te staan. Er werden 

3.000 bootjes voorzien, dus iedereen is welkom om mee te doen aan het Waterfront. 
Vervolgens beantwoordt de gedeputeerde de vraag en opmerkingen van mevrouw van Hootegem. In 
haar tussenkomst ging het over het beeldjesproject. De gedeputeerde deelt mee dat er bijna 600.000 
beeldjes werden gemaakt. Er zijn nog een paar natte beeldjes die nog in de oven moeten. Dit betekent 
dat het einde nadert, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde benadrukt dat dit in orde komt. Dit werd 
reeds meermaals gezegd. De gedeputeerde vindt het wat jammer dat mevrouw Van Hootegem  
voortdurend verwijst naar de Waak. Dit zijn mensen die met onvoorstelbaar veel plezier hebben 
meegewerkt aan het maken van de beeldjes zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde vindt het wat 
jammer dat de Waak wordt ingeschakeld als een soort redmiddel. Dit is niet hoe de gedeputeerde en 
haar team het zien of gezien hebben. De gedeputeerde zegt dat zij bijgevolg niet dezelfde mening deelt 
als het raadslid. Mevrouw Van Hootegem heeft dit op andere momenten ook al zo gezegd zegt mevrouw 

Vanlerberghe. Het beeldjesproject komt helemaal in orde en de gedeputeerde vraagt om de zorgen 
hierover te laten vallen. De 600.000 beeldjes zijn er en zullen helemaal in orde zijn. De voorbereidingen 
om de plaatsing effectief te doen op de plaats waar men het al zolang gewild heeft zitten ook allemaal op 
schema. De gedeputeerde herhaalt dat mevrouw Van Hootegem heeft gezegd dat gedeputeerde 
Vanlerberghe wat vaag is naar de toekomst toe. Dit heeft te maken met feit dat in de samenwerking met 
Koen Vanmechelen heel goed wordt gekeken om alle beeldjes die gemaakt zijn ook nadien een terechte 
plaats te geven. Een deel zal blijven staan, een deel zal de kans krijgen om naar de peters en meters te 
gaan. Er zijn weinig of minder peters en meters dan vooropgesteld zegt mevrouw Van Hootegem. Ze zijn 
er wel zegt de gedeputeerde. Deze mensen zullen de kans krijgen om na verloop van tijd het beeldje bij 
zich te hebben. Alle beeldjes worden echter eventjes voor het grote publiek gehouden. Nadien zal er 
worden voor gezorgd dat dit niet iets is wat gewoon als soort stort zou worden vergeten, benadrukt 
mevrouw Vanlerberghe. Dit betekent ook dat als het raadslid zegt dat zij niet wil dat die beeldjes in de 

vergetelheid raken, de gedeputeerde en haar team dit ook niet willen. Dit is geen optie. Verschillende 
musea zullen de kans krijgen om deze beeldjes over te nemen, dit altijd in samenwerking met de artiest 
Koen Vandermechelen. Dit lijkt de gedeputeerde helemaal geen strategie te zijn om van deze beeldjes af 
te raken, maar dit zal steeds gebeuren op het juiste moment en op de juiste manier. De gedeputeerde 
maakt hierbij de link met de tussengekomen raadsleden die het over de toekomst hadden. Dit betekent 
niet dat alles wordt afgesloten en vergeten en men de beeldjes wegdoet. Dit is niet de bedoeling, de 
bedoeling is net dat dit overblijft, ook na 2018, maar dan op diverse plaatsen in binnen- en buitenland. 
De gedeputeerde zegt dat zij natuurlijk de details kan opvragen met wie er nu juist allemaal reeds werd 
gebeld. Maar zij meent dat dit in een budgettaire oefening niet echt de bedoeling is en zij denkt ook dat 
mevrouw Van Hootegem zich te veel zorgen maakt. 
De gedeputeerde beaamt dat in de dogtekst inderdaad een wijziging is gebeurd. De gedeputeerde zegt 

dat men zich wel kan herinneren dat helemaal in het begin sterk werd ingezet op de aanpak om de 



 

 

dogtekst op elk beeldje individueel te plaatsen. Hierbij kwamen echter enkele technische problemen bij 
kijken. Toen werd gevraagd naar een andere oplossing. Wat vooral belangrijk is en toch wel doorslag gaf 
is dat men wou dat de mensen ook naar de dogtekst kunnen kijken licht de gedeputeerde toe. De 
beeldjes zullen immers op een afstand staan, de mensen kunnen er niet over of tussen lopen om naar de 
dogtekst te kijken. De bedoeling is dat symbolisch en heel zichtbaar deze dogtekst in een glazen 
kunstwerk zal worden weergegeven. Mevrouw Van Hootegem vindt dit misschien spijtig, maar dit is een 
keuze voor de toekomst en gedeputeerde is dan ook blij dat er ook verder wordt nagedacht om dit niet 
als een ééndagsvlieg te zien. Men wil op diverse manieren nadien iets met het project doen. Het is 

namelijk iets waar heel veel mensen mee bezig zijn geweest en als een rode draad door deze vier jaar 
zijn gelopen, aldus de gedeputeerde. 
De gedeputeerde antwoordt op de opmerking van de heer Verkinderen. Deze zorg is volgens 
gedeputeerde Vanlerberghe terecht en ook de vraag van de heer Verkinderen is terecht. Wat gebeurt er 
immers na Gone West. De gedeputeerde verduidelijkt dat Westtoer een aantal acties plant in haar eigen 
strategisch beleidsplan om niet stil te vallen. Er zal moeten worden afgewacht en worden gekeken hoe 
men daar vanuit toeristische kant verder kan opzetten. Het kan niet de bedoeling zijn dat zoveel 
investeringen in de Westhoek, maar ook in alle plekken van de herdenking, stil vallen. Dit zou bijzonder 
spijtig zijn zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat ook niet gepanikeerd mag worden over het 
feit dat als de provincie niets doet niemand nog zal komen. Men moet nooit overdrijven in dergelijke 
zaken, aldus de gedeputeerde. Zij denkt dat in de voorbije vier jaar door de provincie heel sterk, ook 
educatief, werd ingezet op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Onder meer de scholen hebben 

heel veel materiaal. De gedeputeerde ziet niet in waarom, wanneer dit niet meer in de media komt, men 
niet meer naar deze plaatsen zou gaan. De gedeputeerde zegt dat vooral moet geweten zijn dat het niet 
perse zo is dat het plots weer helemaal vergeten zal zijn. De gedeputeerde gelooft in de kracht van 
mensen die geëngageerd en educatief aanwezig zijn in de provincie. Westtoer zal ook niet stil zitten en 
zal de nodige prikkels geven, zodanig dat dit in orde komt stelt de gedeputeerde.  
De gedeputeerde gaat ook in op de opmerking van de heer Ravyts of er een nieuwe Gone West komt. Er 
is jaren gespaard, met dank aan haar voorgangers, om dit programma te kunnen doen. Het gaat om 
grote bedragen, maar de gedeputeerde is van mening dat als het om vrede, toekomst en herinnering 
gaat deze euro’s heel goed besteed zijn. Het is niet zo dat er een nieuwe spaarpot klaar staat voor een 
Gone West 2.0., zoals de heer Verkinderen aanhaalt, verduidelijkt de gedeputeerde. Het is ook zo dat het 
culturele luik, wat eigenlijk de rode draad is geweest in Gone West, helemaal en gelukkig zonder toeren 
volgens de gedeputeerde, als project prachtig wordt afgewerkt. Het zal uiteraard nooit meer zo zijn dat 

er vanuit cultuur op deze manier zal kunnen worden gewerkt binnen de provincie. Er is ook geen 
personeel cultuur meer. Het lijkt de gedeputeerde dan ook evident, zonder daarom de 
herdenkingsplekken te vergeten, dat niet onmiddellijk zal worden overgegaan en worden gespaard voor 
een nieuw gelijkaardig programma. Het zou mooi zijn, maar de tijden zijn veranderd, aldus de 
gedeputeerde. De provincie is op een bepaalde manier hervormd en vervormd. Het resultaat van deze 
hervorming is nog niet gekend zegt de gedeputeerde. Maar dat betekent wel dat in de toekomst, eender 
voor welke herdenking, dit op een andere manier zal moeten bekeken worden. De gedeputeerde 
benadrukt dat er geen plannen zijn. Enkel Westtoer denkt nu terecht na over de vraag met wat na deze 
grote herdenking die massa’s volk naar de West-Vlaamse contreien heeft gelokt. 
Het personeel dat is ingezet op Gone West is een expertenteam, waar de gedeputeerde ongelooflijk veel 
respect voor heeft. Dit zijn in hoofdzaak statutair benoemde mensen in de provincie of ze hebben een 

arbeidscontract onbepaalde duur. In de loop van 2018 worden deze mensen dus niet zomaar buiten 
gezet, zegt de gedeputeerde. In de loop van 2018 zal de personeelsdienst moeten kijken hoe deze 
personen kunnen worden geheroriënteerd, bijvoorbeeld naar oorlog en vrede enzovoort. Dit blijft 
uiteraard erfgoed en blijft uiteraard belangrijk. Het zal uitkijken worden met wie verder wordt gegaan en 
wie in het plaatje van de toekomst past. Dit is echter allemaal pas in 2018 te bekijken en nu nog niet, 
want deze mensen zijn nu te druk bezig om hen bezorgd te maken over hun eigen toekomst, aldus 
mevrouw Vanlerberghe. Het is trouwens zo dat deze personen geen einddatum staan hebben waardoor 
het team heel zeker met al hun enthousiasme hun werk in 2018 verder kan zetten. 
 
Mevrouw Schotte vraagt hoeveel personeelsleden deel uitmaken van de cel rond Gone West en als deze 
mensen reeds vastbenoemd waren of een contract van onbepaalde duur hadden voor 2014. 
 

De gedeputeerde zegt dat zij dit zal opzoeken. 
 
De heer Van Meirhaeghe wil terug komen op een aantal antwoorden van de gedeputeerde. Het raadslid 
bevestigt dat hij wat de jaarlijkse communicatiecampagne betreft heeft gezegd dat 780.000 euro staat 
vermeld en dit uiteindelijk het dubbele is geworden. Het raadslid zegt dat men aan het einde van de 
budgetbesprekingen staat. De heer Van Meirhaeghe verwoordt het als een kritiek naar alle commissies 
toe. Hij zegt dat de raadsleden zich door de blauwe, gele en witte bladzijden van het budget 
doorworstelen. Zeer vaak zijn de raadsleden aan het zoeken of worden een aantal zaken gevonden en 
wordt vastgesteld dat dit daar of daarbij hoort. Het raadslid geeft als voorbeeld communicatie dat tien 
keer vermeld staat bij andere zaken. Hij herinnert zich dat bij de start van de budgetbesprekingen in de 
commissie door gedeputeerde Decorte een heel ander volgorde werd gevolgd. De heer Van Meirhaeghe 

zegt dat hierover eerder al werd geventileerd. Het is niet altijd makkelijk om uit al de cijfers en 



 

 

beschrijvingen, dikwijls zijn het ook boekhoudkundige beschrijvingen enzovoort zaken af te leiden. Het 
raadslid denkt de voorstelling van de eerste gedeputeerde in de eerste commissie duidelijker was voor de 
raadsleden. Men zoekt soms dingen op of zoekt er iets achter maar de raadsleden blijven met een hele 
hoop vraagtekens zitten. De heer Van Meirhaeghe wil hier dan ook over kunnen ventileren. Dit is een 
algemene kritiek zegt de heer Van Meirhaeghe. 
De heer Van Meirhaeghe zegt dat de gedeputeerde had beloofd dat er evaluatie zou komen rond het 
Kraterfont en dit naar de provincieraadsleden toe. Het raadslid veronderstelt dat dit wel in commissie zal 
gebeuren. De heer Van Meirhaeghe zegt dat de gedeputeerde hier niet op heeft geantwoord. Dit zal dan 

voor later zijn veronderstelt hij.  
Het raadslid wil nogmaals terugkomen op beeldjesproject. Volgens het raadslid fietst de gedeputeerde 
rond een aantal zaken nogal gemakkelijk rond. Hij stelt dat de N-VA-fractie het dossier echt grondig 
heeft bestudeerd. Hij heeft een persdocument en eigen document van de VZW Kunst over het project 
enzovoort. In het begin van deze documenten staat zeer duidelijk weergegeven dat er 600.000 
participanten zouden zijn, dus 600.000 peters en meters. Dit was van in het begin gezegd en is nadien 
vrij snel bijgesteld. Toen werd meegedeeld dat 300.000 beeldjes via andere kanalen zullen worden 
gerealiseerd. De heer Van Meirhaeghe zegt dat zijn fractie daar regelmatig kritiek op heeft gegeven. Hij 
zegt dat gedeputeerde hen dit verwijt. Het raadslid wil herhalen dat zijn fractie gewoon terug heeft 
verwezen naar het aanvankelijke als zeer groot participatief project opgezette Coming World Remember 
Me. In de loop der jaren werd hier vanaf geweken. Het raadslid vindt dat zijn fractie dit zeker aan de 
kaak mag stellen. Eén van de bedoelingen van deze 600.000 participanten was immers dat de goede 

doelen daar de helft van gingen krijgen. Het aantal participanten zal, zo denkt het raadslid, in plaats van 
600.000 150.000 zijn en er worden ongeveer 450.000 beeldjes gemaakt in de Waak. De heer Van 
Meirhaeghe benadrukt dat zijn fractie zeker geen kritiek heeft op de Waak, integendeel. Er zijn nog een 
aantal zaken die werden bijgestuurd zegt de heer Van Meirhaeghe. Hij verwijst hierbij naar de dogtekst. 
Hij is akkoord dat een bepaald doel moet worden gerealiseerd. De taak van gedeputeerde was onder 
meer om 600.000 beeldjes te hebben en op een bepaalde plaats te zetten. Deze beeldjes zullen er staan, 
het raadslid gaat hiermee akkoord. Maar hij is van mening dat het moet toegelaten zijn om te herinneren 
aan de eerste doelstellingen die uiteindelijk serieus werden bijgestuurd. Hij herhaalt hierbij de uitspraak 
van zijn collega Van Hootegem, uiteindelijk zal het doel gerealiseerd zijn, dit mits een aantal wijzingen.  
 
Mevrouw Van Hootegem zegt dat haar collega Van Meirhaeghe exact heeft verwoord wat hun fractie wou 
zeggen met deze tussenkomst. Zij wenst terug te komen op de opmerkingen van de gedeputeerde over 

de sociale werkplaats de Waak. Zij vindt dat niet aan de orde. Volgens mevrouw Van Hootegem leidt de 
gedeputeerde af dat de N-VA-fractie er tegen zou zijn dat de beeldjes voor een stuk in deze sociale 
werkplaats werden gemaakt. De tussenkomst van haar fractie over de Waak was enkel bedoeld om de 
discrepantie tussen het participatief karakter en het uiteindelijke feit dat heel wat beeldjes semi 
handmatige worden gemaakt aan te tonen. Zij denkt dat dit een groot verschil is. Haar collega heeft dit 
ook zo uitgelegd. 
Mevrouw Van Hootegem komt terug op de vraag van de dogtekst. Komt dit wel orde vraagt zij zich af. 
Zij herinnert er aan dat in de samenwerkingsovereenkomst werd gesteld dat dit initieel geprint zou 
worden door vzw Kunst. Daar werd van afgeweken. De gedeputeerde heeft volgens mevrouw Van 
Hootgem niet geantwoord hoe het nu wel zal worden gerealiseerd. 
 

De provincieraadvoorzitter geeft uitleg aan de heer Van Meirhaeghe over het op- en aflopen van de 
bladzijden binnen het budget. Dit heeft te maken met het meer horizontaal werken verduidelijkt de 
voorzitter. De output is de verantwoordelijkheid van een bepaalde gedeputeerde, de input is soms dan 
weer de verantwoordelijkheid van een andere gedeputeerde. Er werd gepoogd dit vrij soepel op te 
vangen in de vraagstelling. De voorzitter zag naarmate de vragen binnen kwamen, dat de raadsleden er 
toch behoorlijk hun weg in vonden. Het is makkelijk om in de eerste zitting te zeggen dat dit iets zal zijn 
voor de zitting die nog komt. Als men op de laatste zitting is, is het immers moeilijker terug te keren in 
de bespreking, aldus de voorzitter. 
 
De gedeputeerde verduidelijkt dat de evaluatie van het Kraterfront er zal komen, maar door 
omstandigheden, vooral omwille van de drukte in het team, is dit nog niet het geval geweest. Dit zal 
begin januari worden bekeken. Deze evaluatie is op heden niet klaar en een commissie houden voor één 

punt heeft weinig nut. De gedeputeerde zegt dat het raadslid weet dat dit de reden is waarom de zesde 
commissie nu niet doorgaat. 
Wat betreft het realiseren van de beeldjes benadrukt de gedeputeerde dat zij niet bedoelde dat de N-VA-
fractie neerbuigend naar de Waak zou kijken. Zij bedoelt dat zij begrijpt dat de fractie dit minder sterk 
vindt dan wanneer alle beeldjes door particulieren werden gemaakt. De gedeputeerde zegt dat dit hun 
recht is om deze mening te hebben. Zij denkt ook dat dit de mening van iedereen is. Wat betreft het 
bijsturen dat voor deze beeldjes is gebeurd, vermeldt de gedeputeerde hierbij dat niet mag worden 
vergeten dat de provincie een contract had met vzw Kunst. Er werd een contract afgesloten en 
vervolgens blijkt dat uit berekeningen, analyses of simulaties dat de vzw moest vaststellen dat het 
realiseren van de beeldjes via peters en meters minder vlot gaat dan verwacht. In het contract werd als 
doel gesteld dat 600.000 beeldjes moeten worden gerealiseerd. Deze bijsturing was dus gewoon een 

voorstel van de vzw Kunst, aldus de gedeputeerde. Er moet telkens opnieuw worden bekeken hoe het 



 

 

doel zal worden gehaald en hoe dit op de beste manier kan gebeuren. Het leek de gedeputeerde echt wel 
maatschappelijk een belangrijke zaak om dit samen met de mensen van de Waak te doen. Daar verschilt 
de gedeputeerde van mening met de N-VA-fractie zegt zij. De gedeputeerde vindt dit niet minder. Zij 
vindt het wel zo, als het contract bepaalt zoals het was gemaakt met vzw Kunst dat er 600.000 beeldjes 
dienen te worden gerealiseerd en men voelde dat dit aantal via de peters en meters niet zou worden 
gehaald, er mag worden bijgestuurd. Het is niet zo dat stelselmatig door de provincie werd gezegd, er 
zullen zoveel beeldjes daar worden gemaakt en zoveel beeldjes ginder. De bijsturing die is gebeurd is 
een veiligheidsmaatregel om uiteraard ook met mensen van West-Vlaanderen (de Waak), die er voor 

zorgt dat het doel zeker wordt gehaald. De gedeputeerde zegt dat het getal van 600.000 zal worden 
gehaald, wat symbolisch zeer belangrijk is. 
Tenslotte gaat de gedeputeerde over naar de vraag omtrent de dogtekst. De dogtekst zal aanwezig zijn 
in een kunstwerk, maar niet meer apart op alle beeldjes. Er was in het begin het probleem rond het 
bakken, ook dat is bijgestuurd. Vindt de gedeputeerde dit erg? Zij zegt dat het misschien idealer is als 
alles kan blijven zoals het gepland was, maar de gedeputeerde denkt dat in deze geen risico kan worden 
genomen dat iets mislukt. Koen Vanmechelen en vzw Kunst hebben voorstellen gedaan en deze zullen 
ook heel duidelijk zijn op het evenement. Er is niets wat wordt weggegooid, het wordt allemaal op een 
heel kunstige manier aan de mensen terug gegeven in de vorm van een land art, want heel bijzonder zal 
zijn meent de gedeputeerde. De gedeputeerde hoopt dat nadien bij de evaluatie iedereen ook de mening 
zal zijn toegedaan dat dit meer dan de moeite waard was. Zelf al was er op bepaalde momenten een 
bijsturing nodig.  

Wat betreft de vraag van mevrouw Schotte over het personeel van Gone West beschikt de gedeputeerde 
nog niet over de cijfers wat betreft het aantal personeelsleden en of deze mensen reeds voor 2014 in 
dienst waren. De gedeputeerde komt hier op terug. 
 
Woonbeleid 
 
Mevrouw Carine De Jonghe, Open Vld-raadslid zegt dat de speerpunten in het woonbeleid de regionale 
woonprogramma’s worden. Het is niet duidelijk welke criteria zullen worden gehanteerd om te bepalen 
wie welke en hoeveel premie zal krijgen, aldus mevrouw De Jonghe. Zij heeft reeds heel wat antwoorden 
gekregen in de inleiding van de gedeputeerde, maar de bezorgdheid om de kust blijft. De gedeputeerde 
zei immers zelf dat de kust een moeilijke regio is. De bezorgdheid is dus dat de kust heel lang zal 
moeten wachten om van start te gaan en ongelijk behandeld zal worden.  

 
Mevrouw Schotte, heeft een korte vraag gaat over nachtopvang. In het budget staat 100.000 euro 
vermeld, maar in slides van gedeputeerde staat 200.000 vermeld. Er wordt ook melding gemaakt van 
een begrotingswijziging 2017. Mevrouw Schotte veronderstelt dat dit 2018 moet zijn. Zij besluit dat het 
zal gaan om een budget van 200.000 euro. 
 
Mevrouw Schotte heeft ook een vraag over de regionale woonprogramma’s. Zij heeft dit in de commissie 
al even aangehaald, namelijk betreffende het marktverhuurkantoor  De Groen-fractie heeft hier wat 
vragen bij, omdat men misschien in concurrentie komt met de sociale verhuurkantoren. Ook is er 
bovendien de vraag, als iemand die niet in aanmerking komt voor een sociale huisvesting en niet bij het 
sociaal verhuurkantoor of deze persoon dan niet terecht zal kunnen op de gewone huurmarkt. Mevrouw 

Schotte vraagt als het de bedoeling van de provincie is om met dit marktverhuurkantoor de 
‘middenklasse’ te voorzien van huurmogelijkheden. 
Dan heeft mevrouw Schotte nog een vraag over het kustprogramma. Dit kustprogramma handelt over de 
renovatie van appartementen en dit ligt zeer moeilijk heeft de gedeputeerde in de vorige raad reeds 
aangegeven. Mevrouw Schotte las vorige week in de krant dat men in Roeselare in samenwerking met 
WVI met iets dergelijks bezig is. Het raadslid dacht dat men hiervan in de provincie op de hoogte zou 
zijn. Roeselare gaat samen met WVI appartementsgebouwen ouder dan 50 jaar screenen en vervolgens 
advies geven aan de vereniging van mede-eigenaars, wat betreft dringende werken die in deze 
gebouwen zouden kunnen gebeuren en wat dit zou kosten. Mevrouw Schotte legt uit dat hiertoe vijf 
projecten per jaar zouden worden gesubsidieerd. Mevrouw Schotte vond dat wat eigenaardig omdat in 
het kustprogramma wordt gezegd dat het wat moeilijk ligt met de syndic enzovoort, maar blijkbaar kan 
het wel in samenwerking met WVI waar de provincie toch ook een serieuze inbreng heeft. Mevrouw 

Schotte heeft hier vragen bij. 
 
De heer Koen Bultinck, Vlaams Belang-raadslid, wil graag een korte beschouwing houden met betrekking 
tot de problematiek wonen. Het raadslid meent dat de debatten van de voorbije maanden duidelijk 
hebben gemaakt dat de uitrol van deze bevoegdheid op zijn zachts uitgedrukt niet van een leien dakje 
loopt. Ook al staat voor dit jaar opnieuw één miljoen euro in het budget ingeschreven voor de opstart 
van de provinciale woonregie. De heer Bultinck zegt dat het onder elkaar is geweten dat daar deze 
legislatuur vermoedelijk niets meer van in huis zal komen en hij veronderstelt dat de uiteindelijke 
concrete al dan niet oprichting van deze woonregie iets zal zijn voor de volgende legislatuur. Ook het 
opstellen van de regioprogramma’s wonen blijkt niet zo simpel te zijn, aldus het raadslid. De regio 
Westhoek staat duidelijk het verst gevorderd. De heer Bultinck heeft begrepen dat voor deze regio in het 

voorjaar 2018 een concrete uitrol zal komen.  



 

 

De afgelaste studiedag van 27 oktober jongstleden die bedoeld was voor syndici en de start moest 
vormen voor de oproep met betrekking tot het project van renovatie van appartementsgebouwen aan de 
kust, heeft volgens het raadslid pijnlijk duidelijk gemaakt dat nog niet iedereen met betrekking tot de 
regioprogramma’s wonen op dezelfde lijn zit. Het is volgens het raadslid ondertussen duidelijk dat er met 
betrekking tot de bevoegdheid wonen toch nog een tandje zal moeten worden bijgestoken. Tenminste als 
men niet de bedoeling zou hebben om op het eind van deze legislatuur te laten blijken dat dit een lege 
portefeuille zou zijn. Het raadslid wil de gedeputeerde vanuit de oppositie stimuleren om een tandje bij 
te steken.  

Desondanks wil het raadslid positief eindigen. De gedeputeerde heeft er zelf al even een toespeling op 
gemaakt zegt de heer Bultinck. Het einde van de budgetbesprekingen komt stilletjes aan zicht. Het 
raadslid wil vanuit de oppositiebank zijn uitdrukkelijke respect en oprechte dank uiten ten opzichte van 
het personeel van cultuur welzijn en bovendien ook ten opzichte van de mensen van sport. Het raadslid 
zegt eerlijk aan de gedeputeerde dat zij het niet altijd eens waren over de inhoudelijke accenten die 
werden gelegd. De heer Bultinck wil even duidelijk en even correct zeggen dat zijn fractie de voorbije 
jaren een enorm respect heeft ontwikkeld voor de enorme gedrevenheid van personeelsleden die hun job 
op deze beleidsdomeinen correct uitvoerden. Hij vraagt en hoopt dat deze boodschap correct wordt 
overgebracht. Hij wenst het personeel veel succes toe in hun job bij de Vlaamse overheid. 
 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, stelt dat er al veel gezegd is geweest over het woonbeleid. Het 
raadslid gaat zich voor een stuk aligneren op de kritische commentaar die zijn collega Bultinck daarnet 

heeft geuit. De heer Aernoudt wil in zijn tussenkomst graag terug keren naar februari 2017. Op dat 
ogenblik vond de zitting van de raad plaats waarin de woonnota werd goedgekeurd. Er waren 36 ja- 
stemmen op 72 provincieraadsleden en 25 onthoudingen. De heer Aernoudt stelt dat deze nota bijgevolg 
moeilijk breed gedragen genoemd kan worden. Het was een meerderheid tegen oppositie. De heer 
Aernoudt wil letterlijk citeren wat de gedeputeerde toen tegen de raadsleden heeft gezegd. 
Gedeputeerde Vanlerberghe vraagt dat iedereen deze woonnota goedkeurt wat noodzakelijk is om een 
sterk woonbeleid te voeren (wat niet gebeurde, aldus de heer Aernoudt). Er werd hier aan toegevoegd 
dat tegen de zomer van 2017 het concrete programma van de vijf gebiedswerkingen kan worden 
voorgelegd. Tegen de zomer 2017 zouden er vijf concrete programma’s zijn, beëindigt het raadslid het 
citaat. Het raadslid verwijst naar het feit dat het intussen december is en er wel iets concreets is. Hij 
heeft dit gehoord in de toelichting van de gedeputeerde. Met name in de Westhoek, er beweegt iets aan 
de kust en er zijn gesprekken bezig in Noord-, Midden en Zuid-West-Vlaanderen. Dit ligt volgens de heer 

Aernoudt niet aan de stemming die toen niet breed werd gedragen. Er werd reeds naar verwezen tijdens 
de zitting in februari: als iedereen de woonnota goedkeurt zal er een sterk woonbeleid zijn. De heer 
Aernoudt vraagt zich echter af of het feit dat er nog niet veel is gebeurd op het vlak van het woonbeleid 
niet kan liggen aan de fundamentele kritiek die op het ogenblik van de stemming door de N-VA-fractie 
werd geuit. In de uitgangsnota van de gedeputeerde over het provinciaal woonbeleid was er op geen 
enkel moment sprake van de actoren die reeds vandaag en toen actief waren op de West-Vlaamse 
woonmarkt, meer bepaald Wonen Vlaanderen en de intergemeentelijke samenwerkingen. Het raadslid 
vraagt zich af of de verklaring dat de vorderingen met betrekking tot het woonbeleid traag zouden gaan 
niet te maken kan hebben met het feit dat de gedeputeerde niet ziet dat zij in haar eentje niet vooruit 
raakt, aldus de heer Aernoudt. 
 

De heer Peter Roose, fractievoorzitter Sp.a, beaamt dat wat betreft het woonbeleid er een zeer ambitieus 
programma werd geformuleerd. Enerzijds was het niet de bedoeling om vanuit Brugge een ééngestuurd 
beleid rond wonen te organiseren zoals vijf à zes jaar geleden door de provincie werd gedaan met het 
rollend fonds. Vanuit centraal Brugge en in samenwerking met de woonmaatschappijen werd toen de 
stimulering gedaan naar sociale koopwoningen toe om extra sociale koopwoningen in de provincie te 
krijgen. Met het huidige woonbeleid werd evenwel een programma opgezet waarbij de belangrijkste 
invalshoek is dat in West-Vlaanderen regiogericht zal worden gekeken wat de woonproblematieken zijn, 
verduidelijkt de heer Roose. Het is inderdaad ook zo dat als deze woonproblematieken per regio worden 
bekeken, men dan ook met de plaatselijke actoren moet praten zegt de heer Roose. De plaatselijke 
actoren aan de kust zijn syndici voor de appartementen, het is dus vanzelfsprekend om met hen rond de 
tafel te zitten, aldus het raadslid. Wanneer men het heeft over markverhuurkantoren dan zijn het de 
sociale verhuurkantoren waarmee rond de tafel wordt gezeten om te zorgen dat een beleid wordt 

opgezet dat niet in strijd is met sociale verhuurkantoren, maar een beleid dat hand in hand met sociale 
verhuurkantoren kan uitgevoerd worden. Met andere woorden als er een nieuw beleid vanuit de provincie 
wordt uitgetekend en uitgevoerd en uitgaande van het woonbeleid dat de provincie niet wil doen 
(uiteindelijk zijn er ook nog een aantal actoren en ondersteuning die er vandaag zijn naar 
verhuurkantoren toe en die verder worden gezet, zegt de gedeputeerde), dan moet ook met de 
woonactoren worden gepraat en dit neemt tijd op zich. Vervolgens is het ook de bedoeling om dit, naast 
het feit dat dit samen met woonactoren wordt gedaan, regionaal gespreid te doen. Dit betekent dat in 
elke regio iets wordt opgestart en dit eventueel in de rest van de provincie verder kan worden uitgerold. 
Het is immers niet de bedoeling dat de acties in de desbetreffende regio’s enkel en uitsluitend voor de 
regio’s blijven. De bedoeling zou moeten zijn dat dit op termijn naar de rest van de provincie kan worden 
uitgerukt, aldus de heer Roose. Het is volgens de heer Roose ook de bedoeling om te zorgen voor 

vernieuwing. Er moeten zaken worden ontwikkeld waar een meerwaarde voor is, zowel voor de 



 

 

woonactoren, als uiteindelijk voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Dit alles moet 
conform worden gedaan met de Vlaamse overheid, met de woonmaatschappijen en met de regionale 
verhuurkantoren. Wie vandaag zegt dat dit allemaal in een korte tijdsperiode kan worden ontwikkeld 
wordt niet geloofd door de heer Roose. Het raadslid verwijst naar de uitspraak van gedeputeerde 
Vanlerberghe waarin zij zei dat in juli reeds een groot aantal zaken ging worden opgezet. De heer Roose 
denkt dat de gedeputeerde in de goede richting zit en zij moet worden gesteund om dit alles concreet te 
maken. Zij beschikt nog over een jaar om dit effectief te doen. De heer Roose besluit dat hij ervan 
overtuigd is dat zij daarin zal slagen. 

 
Mevrouw Schotte, heeft een vraag bij de specifieke samenwerkingsovereenkomsten waarvoor 175.000 
euro werd voorzien. Daar zijn blijkbaar al overeenkomsten met drie actoren op de woonmarkt zegt 
mevrouw Schotte. Als het raadslid het goed heeft begrepen in de commissie gaat het om 
voorbeeldprojecten die dan zouden kunnen worden uitgerold naar anderen. Zij verwijst naar de 95.000 
euro die nog vrij is en vraagt wie daar beroep op kan doen. Werden hiertoe criteria opgesteld, bestaat 
hiervoor een reglement en wordt bekend gemaakt dat organisaties op dit geld beroep kunnen doen, 
vraagt mevrouw Schotte zich af. Hoe worden deze fondsen toegekend en wat is de evaluatie van deze 
projecten. Zijn er al projecten die dan uitgerold zijn naar andere actoren vraagt mevrouw Schotte. Zij 
denkt immers dat bijvoorbeeld wonen op kot bij senioren reeds een tijd bestaat. Zij vraagt indien reeds 
iets van uitstraling naar anderen werd gerealiseerd. Tenslotte wil mevrouw Schotte aansluiten bij de heer 
Bultinck: ook vanuit de Groen- fractie wil zij haar dank overmaken aan al het personeel van de diensten 

van de gedeputeerde dat de provincie zal verlaten en hun het beste voor de toekomst wensen. 
 
Gedeputeerde Vanlerberghe vindt de kritiek geuit door de tussengekomen raadsleden terecht, want zij 
voel het ook aan als te traag. De gedeputeerde zegt dat zij een ongeduldig karakter heeft en het type is 
dat niet zo graag wacht. Zij ervaart dit soms zelfs als een nadeel. Tot daar begrijpt zij de tussengekomen 
raadsleden. Wat echter niet door hen wordt gezien en de gedeputeerde wil dit toch benoemen is dat zij 
en haar team kunstmatig in het laatste jaar van een legislatuur een nieuwe beleid aan het uitstippelen 
zijn. De gedeputeerde zegt dat zij niet weet hoeveel voorgangers haar dit reeds hebben voorgedaan. Als 
men over zes jaar een beleid kan uitstippelen, dan lijkt dit de gedeputeerde resultaatsgebonden nogal 
nodig. De gedeputeerde bedankt de desbetreffende raadsleden voor de mooie woorden voor haar 
medewerkers. De gedeputeerde is hierbij van mening dat op cultuur, welzijn en jeugd is bewezen is dat 
er wel degelijk hard kan gewerkt worden en ook deze bevoegdheden vallen onder dezelfde 

gedeputeerde. De gedeputeerde maakt duidelijk dat zij op vlak van het beleid rond wonen niet een 
andere persoon zal zijn. Maar eerlijkheid is in deze situatie ook op zijn plaats vindt de gedeputeerde. De 
gedeputeerde begrijpt de raadsleden en zij stelt dat het de raadsleden waarschijnlijk ook niet aangaat 
dat de gedeputeerde 90 % van haar tijd en energie in de afslanking van de provincies moet steken. Zij 
verwijst hierbij ook naar de mentale toestand van de personeelseden: drie mensen gaan niet over naar 
Vlaanderen, maar moeten plots experten wonen worden. De gedeputeerde weet niet of de 
tussengekomen raadsleden realistisch genoeg zijn om te zien in welke omstandigheden men dit moet 
doen. Zij wil dit niet als verontschuldiging gebruiken, maar vraagt om de realiteit te willen zien. Hoeveel 
diensten bestaan in de provincie uit drie mensen die dan een beleid moeten uitstippelen stelt de 
gedeputeerde. Zij geeft aan dat dit niet zo simpel is, ook niet met een gedeputeerde die voor 90% van 
haar tijd wordt opgeëist door iets wat ze echt niet graag doet en waar er vandaag nog altijd problemen 

zien (afslanking van de provincies). Het is geen verontschuldiging herhaalt de gedeputeerde, maar wel 
een uitleg. De gedeputeerde wil niet onder stoelen of banken steken dat de tijd die zij nu aan wonen kan 
spenderen niet veel is. De gedeputeerde is veel meer bezig met de afslanking, wat volgens haar niet zou 
mogen zijn. Het is volgens de gedeputeerde dan ook kunstmatig om te denken dat zij plots reeds al deze 
maanden tijd heeft gehad voor wonen. Was er te veel ambitie? De gedeputeerde denkt van wel en 
verwijst hierbij naar wat de heer Roose heeft gezegd. Het klopt dat men veel ambitie had. Wat er 
gebeurd is moet echter ook gezegd worden stelt de gedeputeerde. De woonnota heeft hele lange 
debatten gekend binnen de meerderheidspartijen. Die kans moest worden genomen, want ook daar was 
er niet zes jaar geleden een discussie, maar nu, verduidelijkt mevrouw Vanlerberghe. Binnen de 
meerderheid waren er heel veel pistes, debatten, discussies en verschillende zienswijzen. Er zijn nogal 
wat voorstellen van woonnota’s, dus het is aan de gedeputeerde om de kans te aan iedereen geven. Het 
zal haar worden vergeven dat niet naar de raad werd gekomen met een nota waar niets eens zeker van 

was dat iedereen er achter staat, aldus mevrouw Vanlerberghe. Iedereen weet dat een meerderheid daar 
aan moet werken zegt de gedeputeerde. Het heeft langer tijd gevergd. Wat het er binnen wonen ook niet 
makkelijker op maakt volgens de gedeputeerde is dat zij met wonen, en dit is volgens de gedeputeerde 
ook terecht, wil oefenen op de horizontale werking. Ook op dat gebied wil gedeputeerde Vanlerberhe iets 
zeggen ten voordele van de medewerkers, zowel van de gebiedswerkers als van haar drie eigen mensen 
binnen de wooncel. In de gebiedswerking zitten generalisten, daar zitten geen experten wonen en in de 
wooncel zitten ze ook niet, stelt mevrouw Vanlerberghe. Het is een opbouw van iets wat nog nooit een 
prioriteit is geweest. Dus om deze mensen te laten aanvoelen dat het allemaal wat te traag gaat voelt 
naar het karakter van de gedeputeerde juist. De gedeputeerde zegt evenwel ook dat hun tenminste de 
normale tijd moet worden gegeven. De gedeputeerde zegt immers dat dit woonbeleid wordt gevoerd 
omwille van het feit dat zeer mooie bevoegdheden verplicht verdwijnen uit de provincie. Zij zegt dat men 

hierover eerlijk moet zijn, dit is een kunstmatig opnieuw oprichten en dit vlak voor de verkiezingen. De 



 

 

gedeputeerde doet haar best, maar benadrukt ook dat zij de mensen echt niet zal aanvallen op 
traagheid. Het is een nieuwe manier van werken, deze mensen moeten elkaar leren kennen en vinden. 
De gedeputeerde zegt dat gedeputeerde Decorte dit kan beamen. Het is geen simpele opgave. De 
gedeputeerde stelt zichzelf de vraag of er mensen moeten bijkomen in de gebiedswerking en in de 
wooncel en het daardoor te traag gaat. Zij vraagt echter om hun de tijd te geven om dit ernstig te doen. 
Zij begrijpt evenwel de kritiek van de tussengekomen raadsleden. Ze weet evenwel één ding zeker: de 
gedeputeerde heeft niet het gevoel heeft dat het woonbeleid op vlak van kwaliteit niet kan worden 
gerealiseerd, noch van de medewerkers, noch van haarzelf, noch van de groepen, daarover gaat het 

niet. Wonen is niet iets dat men heel plots realiseert, aldus de gedeputeerde. Wat er wel is bijgekomen, 
de gedeputeerde verwijst hierbij naar de uitleg van gedeputeerde Decorte vandaar dat ze het hierover in 
haar toelichting niet heeft gehad, alles rond wonen begint en eindigt momenteel met duurzaamheid en 
klimaat. Energie besparen is trendy, iedereen weet dit, zo stelt de gedeputeerde. Er zijn spontaan twee 
mooie projecten binnen gekomen bij de call klimaat deelt de gedeputeerde mee. Daar heeft zij dan ook 
gezegd, precies om te overbruggen en de rest serieus heel goed aan te pakken, om deze call ook open te 
laten staan voor goede woonprojecten. Gezien de korte tijd lijkt haar dat, dan is tenminste geweten als 
er nog zijn, dat dit moet worden toegelaten. De gedeputeerde verwijst hierbij ook naar de vraag rond 
premies en gelijke verdeling. Zij stelt gerust dat er wordt op gelet, het was ook de vraag binnen alle 
meerderheidspartijen, om dit zeer goed te spreiden. Het is nooit zo streng geweest in geen enkel beleid. 
Er werd duidelijk gezegd om deze mooie centen van het rollend woonfonds die vroeger hun nut hebben 
bewezen, dat deze goed moeten worden herverdeeld over de regio’s. Dit was één van de punten waar 

binnen de meerderheid heel lang debat over is geweest. Dit is heel goed afgesproken en dit zal ook zo 
zijn met de calls. De gebiedswerkers gaan mogen mee kiezen of het een project is dat de moeite is om 
mee te gaan in het mooie reglement van klimaat, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat 
iedereen echt zijn best doet, maar het is niet zo door voortdurend te zeggen dat het allemaal rapper mag 
gaan, dat de gedeputeerde nu zal beloven dat tegen het einde van de legislatuur hetzelfde zal bereikt 
worden als in haar bevoegdheden welzijn en cultuur die de gedeputeerde nu niet meer mag doen. Zij 
neemt dit de raadsleden niet kwalijk, het doet misschien wat pijn om te horen, maar het heeft ook te 
maken met het feit dat de desbetreffende raadsleden niet dagelijks in deze omstandigheden moeten 
werken. Namelijk een nieuwe beleid uitstippelen met een bijna figuurlijk palliatief team. Dit is niet simpel 
zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat zij dit niet als excuus wil gebruiken maar dit gewoon de 
realiteit is. De gedeputeerde bevestigt dat men op het vlak van wonen te ambitieus is geweest. De 
gedeputeerde had goede hoop dat de klik met de gebiedswerkers snel zou gaan. Maar dit bleek niet zo 

simpel te zijn in alle regio’s. Sommige regio’s zijn sterk in het wonen, andere zijn daar nog niet sterk in, 
aldus de gedeputeerd. Men zal hier tijd in steken. De gedeputeerde zegt dat zij in deze legislatuur zoveel 
mogelijk gaan proberen te doen. Maar als nu aan de gedeputeerde wordt gevraagd om alles wat de 
raadsleden vragen te realiseren en dan vervolgens vast te stellen dat de gedeputeerde een slechte dienst 
heeft of een slecht beleid heeft gevoerd. De raadsleden mogen dit van de gedeputeerde zeggen, maar dit 
lijkt haar dan van iemand te komen die niet weet wat er echt is gebeurd in deze legislatuur. Deze 
raadsleden ontkennen dan volgens haar voor een stuk de grote problemen die er zijn binnen het 
personeel. De gedeputeerde is blij dat de tussengekomen raadsleden het personeel dat verdwijnt 
bedankt. Zij wil echter duidelijk maken dat aangezien bepaalde van haar bevoegdheden nu verdwijnen 
en vervolgens stellen dat men zich nog volledig met het woonbeleid zal bezig houden, niet is gelukt. De 
gedeputeerde zegt dat zij hiervoor te menselijk is. Zij excuseert zich hier voor. Zij zegt dat het team 

haar best zal doen en zal proberen om dit jaar nog resultaat te boeken, net zoals het in de Westhoek, 
aan de kust en bij de marktverhuurkantoren vlot verloopt.  
De gedeputeerde verwijst naar de opmerking van mevrouw Schotte die wat schrik heeft voor 
concurrentie. Dit is niet de bedoeling benadrukt de gedeputeerde. Er wordt samen gewerkt met de 
bouwmaatschappijen, met de SVK’s en met alle eigenaars. Deze partnering is heel belangrijk. Gezien het 
in het Kortrijkse en Knokke al heel goed loopt is het niet de bedoeling om nu plots een luxevoorstel te 
doen zegt mevrouw Vanlerberghe, maar wel om ervoor te zorgen dat de verhuurmarkt sterker wordt. Dit 
vraagt tijd. De gedeputeerde zegt dat zij zich ongelooflijk zal haasten, maar het zal niet zo zijn dat 
daardoor minder kwalitatief werk wordt afgeleverd, want dan komt de gedeputeerde er niet mee af. 
De gedeputeerde bevestigt dat de 95.000 euro waar mevrouw Schotte naar verwees nog vrij staat. Zoals 
de andere voorstellen die het nu wel reeds gehaald hebben, zijn dit voorstellen van de gebiedswerkers 
en de wooncel. Als zij ergens speuren dat er iets is waar ze echt mee verder willen in de toekomst, voor 

een goed beleid, dan doen zij dit voorstel aan de deputatie. Diegenen die er nu al zijn, zijn werkelijk op 
deze manier binnen de provincie gekomen zegt de gedeputeerde. De mensen die hun tentakels uitsteken 
weten dat er nog plaats vrij is, maar het is niet zo dat de provincie daar een call rond doet verduidelijkt 
mevrouw Vanlerberghe. Er werd in de woonnota overeen gekomen dat het niet met een reglement en 
niet met calls is. Dit is in de vorige nota zo beslist geweest en was ook op vraag binnen de 
meerderheidspartijen, aldus de gedeputeerde. Het bedrag is niet groot genoeg om er een grote call mee 
te doen. Dit gaat niet en dit wil de gedeputeerde zo houden. 
 
De heer Bultinck wil zeker geen onduidelijkheden laten. Zijn dankwoorden waren zeer oprecht naar de 
mensen cultuur en welzijn en in die zin kan hij zeer goed begrijpen, als toch wat empathisch politicus, 
wat op dit moment op de diensten van de gedeputeerde de sfeer moet zijn. De heer Bultinck zeg dat hij 

perfect kan begrijpen dat dit niet makkelijk is. Het wat opjagen door de oppositie van de gedeputeerde 



 

 

met betrekking tot het domein wonen is hoegenaamd geen verwijt naar de drie mensen van de cel 
wonen, zegt het raadslid. Maar het is volgens hem wel de taak van de oppositie om dit te doen. Het 
raadslid zegt dat hij de gedeputeerde kent vanuit het Brusselse parlementair verleden. Een beetje 
gedrevenheid, een beetje opjagen en toch ook nog wat resultaten willen zien op het domein wonen, het 
lijkt het raadslid niet meer dan normaal dat de oppositie dit vraagt. 
 
De heer Aernoudt wil zich eerst en vooral volledig aansluiten bij de dank voor de inzet aan de mensen 
die naar Vlaanderen gaan. Hij wil hen heel veel geluk, gezondheid en werkgenot toewensen in de nieuwe 

structuur. Hij wil duidelijk stellen dat hierover geen twijfel mag bestaan. De heer Aernoudt keert echter 
graag nog eens terug naar gedeputeerde Vanlerberghe. De heer Aernoudt beaamt dat hij eerst en vooral 
verwezen heeft naar het eigen schema van de gedeputeerde dat zij zelf voorop had gesteld. Hij heeft 
niet uit de lucht gegrepen dat werd voorop gesteld dat er tegen de zomer concrete woonprogramma’s 
zouden zijn. Dit werd door de gedeputeerde gezegd in februari en toen was de interne staatshervorming 
al volop bezig zegt de heer Aernoudt. De inschatting dat dit allemaal aan de interne staatshervorming te 
wijten is, die is niet fundamenteel veranderd tussen februari en nu, aldus het raadslid. De heer Aernoudt 
zegt dat de gedeputeerde ook verwijst naar het feit dat zij binnen de wooncel slechts drie mensen heeft 
en deze allrounders zijn. De heer Aernoudt gebruikt deze uitspraak van de gedeputeerde om te verwijzen 
naar wat de N-VA-fractie reeds fundamenteel heeft gezegd betreffende het provinciaal woonbeleid. Als 
de mensen die rond wonen werken in West-Vlaanderen worden samen gebracht, dan zijn er op slag meer 
mensen aan tafel om werk van het woonbeleid te maken. De heer Aernoudt verwijst hierbij naar Wonen 

Vlaanderen en de elf intergemeentelijke samenwerkingen waarin 44 van de 64 gemeenten actief zijn. De 
heer Aernoudt refereert hierbij terzijde ook naar de state of the union van gedeputeerde Decorte waarin 
werd gesteld dat samenwerken de toekomst van de provincie is.  Gedeputeerde Vanlerberghe heeft hier 
in haar nota niet naar verwezen. De N-VA-fractie heeft hier nochtans naar gevraagd, maar de 
gedeputeerde heeft de deur dicht gehouden zegt de heer Aernoudt. Dit is volgens de heer Aernoudt de 
kern van de zaak waardoor het domein wonen op het gecreëerde eiland binnen de provincie, namelijk 
zonder samenwerking, niet vooruit gaat, aldus het raadslid. 
 
Mevrouw Schotte herhaalt haar bijkomende vraag rond de samenwerkingsovereenkomst, namelijk hoe 
dit zal worden geëvalueerd en hoe de uitrol er van zal worden geëvalueerd. Daar heeft zij immers nog 
niets over gehoord.  
Mevrouw Schotte wil toch ook nog even wijzen op het feit dat in het budget van 2015, 2016 en 2017, 

reeds werd verwezen naar innovatieve projecten op vlak van wonen. Zowel in 2015, 2016 en 2017 was 
dit reeds vooropgesteld. Er was nog geen concreet woonprogramma zegt mevrouw Schotte, maar 
intussen is het budget 2018 er en dacht mevrouw Schotte bijgevolg dat men reeds een tijdje bezig was 
met het woonbeleid. 
 
De gedeputeerde denkt dat zeker rond de samenwerkingsovereenkomsten de uitrol er zal zijn. De 
gedeputeerde verwijst hierbij naar Wervik wat een zeer succesvol draaiboek wordt. Daar wordt 
aangedrongen om dit project zo snel mogelijk, ook buiten de provincie, uit te rollen. Meer dan dat kan 
men niet verwachten zegt de gedeputeerde. Ook is dit de reden waarom met hen wordt samengewerkt. 
Dit komt heel nabij en zal binnenkort in druk gaan. Vervolgens verwijst de gedeputeerde naar Woonwel 
en W13, waar men ook reeds ver is gekomen. Zij hebben een heel sterk verhaal, ook naar de 

marktverhuurkantoren toe. Deze dingen haalt de provincie op bij partners. De provincie is echt wel op 
zoek naar de goede dingen zegt mevrouw Vanlerberghe. De samenwerkingsovereenkomsten van de 
andere twee zijn net hetzelfde, dit zijn heel interessante pisten, waar men hopelijk mee verder kan 
binnen de provincie. Er kan nooit een samenwerkingsakkoord worden gehaald gewoon om een project 
waar te maken. De gedeputeerde denkt dat het net de bedoeling is om een uitrol te hebben. In de 
volgende commissie wil de gedeputeerde gerust deze drie zaken apart evalueren en bekijken hoever men 
staat. Wat betreft Wervik is de gedeputeerde van mening dat dit reeds zeer ver is. Zij denkt dat daar 
zeker geen punt meer moeten worden van gemaakt. De gedeputeerde noteert de vraag om daar heel 
kort op te gaan zitten. Dit is geen enkel probleem. De gedeputeerde hoopt zelfs dat binnen deze 95.000 
euro nog zeer goede voorstellen komen vanuit de gebiedswerking, want dat zou de bedoelding moeten 
zijn. Samen met de call die uiteraard samen zal vloeien en met budgetten van wonen erbij bij collega 
Decorte. Dit zijn op korte termijn de meest zichtbare resultaten. De andere lijken inderdaad te veraf en 

voor ongeduldige mensen duurt dit onderzoek wat te lang, de gedeputeerde ontkent dit niet. Maar dit 
zijn de vragen van de gebiedswerking. Daar moet de provincie zich aan houden en blijven horizontaal 
werken. Het is geen gemakkelijk opdracht waar echt wordt gepoogd om doorbraken te hebben, aldus 
mevrouw Vanlerberghe. De gedeputeerde hoopt dat klaar kan worden gestaan voor een volgende 
legislatuur, waarin men vervolgens heel sterk kan inzetten op wonen. Dit is tenslotte één van de 
grondgebonden zaken die in de provincie nu een sterke uitrol moeten krijgen, aldus de gedeputeerde.  
De gedeputeerde gaat over naar de vraag betreffende de personeelsleden van Gone West. De meeste 
mensen van Gone West zijn aangenomen voor Gone West en met onbepaalde duur. Er is één iemand die 
vast benoemd was en reeds voor 2014 in de provincie werkte. De andere personeelsleden hebben 
allemaal een contract van onbepaalde duur. 
 

Mevrouw Schotte vraagt over hoeveel personen het precies gaat.  



 

 

 
De gedeputeerde hoort dat de provinciegriffier zegt dat het over vier personeelsleden gaat. Bepaalde 
personeelsleden zijn vroeger aangesteld dan anderen, maar de griffier heeft de lijst nu niet bij zegt de 
gedeputeerde. De lijst wordt nog aan mevrouw Schotte bezorgd. De gedeputeerde wil duidelijk maken 
dat het geen groep van 30 personen betreft. Mevrouw Schotte mag zich niet vergissen. De mensen van 
het project Oorlog en Vrede werken uiteraard reeds vier jaar mee in dit team. Wat betreft de extra’s gaat 
het over een viertal personen. 
 

Mevrouw Schotte zegt dat zij het eigenaardig vindt om voor een project zoals Gone West dat over vier 
jaar loopt, mensen in onbepaalde duur aan te nemen. 
 
De gedeputeerde antwoordt dat zij dit nog eens aan de griffier zou moeten vragen wat de reden hiertoe 
is. De gedeputeerde zegt dat zij dit zelf nooit als een probleem of als een eigenaardigheid heeft gezien. 
 
De voorzitter zegt dat een contract van onbepaalde duur te allen tijde kan worden beëindigd en daar 
bijgevolg niet veel moet worden achter gezocht. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 

 
De voorzitter heropent de zitting van de provincieraad van 16 november 2017 op 7 december 2017 om 
14.00u. De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen: 

- De voorzitter verontschuldigt de volgende raadsleden: de dames Isabel Desoete, 

Sigrid Vandenbulcke en Mieke Van Hootegem. 
- Volgende week vinden raadscommissies van de provincieraad van december plaats: 

 De vierde commissie gaat door op 12 december 2017 om 17 u 30 in Inagro. De 

mogelijkheid staat open om vooraf de opening van de nieuwe onderzoeksruimte 

insectenkweek (15 u 00) bij te wonen en een bezoek te brengen aan deze 
onderzoeksruimtes (16 u 00); 

 De zesde commissie gaat niet door. De agendapunten van de zesde commissie 
worden op 14 december 2017 (17 u 00) behandeld in de AZF-commissie. 

- De deputatie stelt voor om een punt m.b.t. ‘de aanduiding van een 

vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van WIV (Airport 

Kortrijk-Wevelgem) op 20 december 2017 en de bepaling van het stemgedrag van 

deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten’ bij spoedeisendheid 

toe te voegen aan de agenda van de provincieraad van de maand november. De 

toelichtende nota met voorstel van motivering van de spoedeisendheid en het besluit 
zelf werden voor de zitting van donderdag 31 oktober 2017 op de banken gelegd. 

 

Om dit punt toe te voegen, wordt er gestemd over de agendawijziging. Twee derde 

van de aanwezige leden moeten de agendawijziging goedkeuren. 

 

Indien de provincieraad akkoord gaat met de agendawijziging, wordt het 

agendapunt besproken na de eindreplieken en goedgekeurd samen met alle 

budgetgebonden agendapunten. Voor deze stemming is er een gewone meerderheid 
vereist. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over de agendawijziging van de agenda van november 
bij spoedeisendheid. 

 
De agendawijziging wordt aangenomen met 50 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke 
en de heren Aernoudt, Bultinck, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De Keyser, 
De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Himpe, Hoflack, Naeyaert, Pertry, Pillaert, 
Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vereecke, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 



 

 

mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
 
Mevrouw Schotte, fractievoorzitter Groen, brengt de repliek van de Groen-fractie: 
“Mevrouw de voorzitter, collega’s, 2018, het jaar van de afgeslankte provincie.  
De bevoegdheden van de provincie zullen volgend jaar inderdaad ingeperkt zijn, enkel nog 
grondgebonden zaken kunnen door de provincie worden behartigd. Maar toegegeven .. de deputatie (en 
ook Vlaanderen) is zeer creatief: Beaufort is nu toerisme in plaats van kunst, de leningen van Unie-K 

mogen verder door de provincie worden gedragen, evenals deze voor het zwembad in Brugge, alhoewel 
dit welzijn en sport is. 
 
In zijn openingsrede stelde de eerste gedeputeerde dat de provincie te weinig bekend is bij het grote 
publiek, de man en vrouw in de straat beseft niet wat de provincie allemaal voor hem of haar doet en 
dus moeten we meer inzetten op communicatie want ‘onbekend is onbemind’.  
 
Maar als we de budgetten voor communicatie van de vorige jaren bekijken dan kunnen we niet zeggen 
dat de provincie hier in het verleden geen aandacht aan besteedde, integendeel. Maar misschien werden 
deze budgetten wel verkeerd ingezet o.a. bij sportwedstrijden, culturele evenementen enz. Onder de 
noemer ‘communicatie’ werden deze zaken gesubsidieerd. Een vlag en een logo op de uitnodiging geeft 
wel niet de info aan de burger over wat de provincie doet, enkel dat de provincie geld heeft om andere 

organisaties te sponsoren.  
 
Nu wordt er een informatiecampagne gepland over de werking van de provincie met een video en 
brochures. Ook de VVP plant zo’n campagne, van overlapping gesproken. De uitleg dat elke provincie 
anders is, lijkt ons nogal pover, de bevoegdheden van elke provincie zullen in de toekomst toch dezelfde 
zijn. 
 
De eerste gedeputeerde had het in zijn ‘state of the union’ over de bestaansreden van de Provincie : 
waarom is een provincie nodig ? En de voornaamste reden volgens hem is ‘cohesie’ of ‘samenhang’, de 
provincie voert een samenhangend beleid en hiervoor werd een nieuw organisatiemodel uitgewerkt. 
Wij stellen ons wel vragen bij dit ‘samenhangend beleid’ en daarom hebben we voor de deputatie een 
cadeautje meegebracht: een tube LIJM om het beleid wat samenhangender te maken. 

 
We verklaren ons nader : 
 
Is het coherent of samenhangend om aan de ene kant te pleiten voor meer natuur en open ruimte door 

de uitbouw van provinciedomeinen, maar anderzijds ook in natuurgebied ongebreideld te asfalteren? Het 

natuurgebied aan de oude spoorwegbedding in Avelgem zal straks maar een smal strookje meer zijn 

tussen de uitbreiding van het bedrijf en het asfalt van de fietssnelweg.   

 

Is het coherent om zich in te zetten als provincie om wateroverlast en droogte te bestrijden en 

anderzijds ruimtelijke ordening te ondersteunen die uitgaat van steeds meer bouwen en verharden, 

denken wij maar aan het project in Knokke waar een grote parking en een evenementenplatform komt in 

Westkapelle. 

 

Is het coherent om via het woonbeleid in te zetten op betaalbare huurwoningen en dan in De Sol in 
Blankenberge 400 dure woningen te voorzien waarvan een aantal wellicht als tweede verblijf zullen 
dienen. 
 
Is het coherent om een klimaatneutrale organisatie te willen zijn in 2030 maar dit niet of te weinig te 
vertalen in maatregelen die een grote impact hebben op het eigen energieverbruik? We vinden in 2018 
maar twee projecten terug die onder die noemer vallen. 
 

Is het samenhangend om klimaatneutraliteit te prediken voor de provincie en ondertussen via de 
subsidiëring van vzw Toeristische ontsluiting toeristen aan te trekken om via de lucht te komen 
bijvoorbeeld van Groot-Brittannië, of bedrijven laten uitbreiden in het buitengebied, waardoor het 
wegverkeer alleen maar meer CO2 zal uitstoten. 
 
Is het coherent om regels op te leggen in een RUP, zoals bij Strand en Dijk, maar deze dan met de 
voeten te laten treden?  
 
Is het coherent om wel met woorden windenergie te promoten, maar in concrete RUP’s de inplanting 
ervan uit te sluiten? 
 
Is het coherent om waar bewezen is dat de bestaande industrie een gezondheidsimpact heeft op wie er 

woont, nog tientallen hectare bijkomend industrieterrein te voorzien?  



 

 

 
Is het coherent om de subsidiemogelijkheden voor welzijn vervroegd stop te zetten ten voordele van het 
woonbeleid, maar die budgetten dan pas twee jaar later in te zetten?  
 
 
Wij zouden nog even zo kunnen doorgaan, wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dan men met de 
reorganisatie van de provinciediensten en het zich willen profileren als regiobestuur wel goede 
bedoelingen heeft maar dat het in de praktijk nog ver van gerealiseerd is. En als de provincie in 2019 

moet uittreden uit de intercommunales, dan zal men zich moeten reppen om de profilering als 
regiobestuur waar te maken, want we zien nu al in Midden West Vlaanderen dat er andere organisaties 
zijn zoals Mid-West die zich als regio organiseren. Wat ons als oppositiepartij verontrust is dat in deze 
nieuwe organisaties, net als in de RESOC’s en de intercommunales, bijna uitsluitend de 
meerderheidspartijen vertegenwoordigd zijn en dat bijgevolg het democratisch gehalte ervan veel kleiner 
is dan in de provincieraad. Wij zijn als Groen voorstander van stadsregio’s maar dan met een 
democratisch verkozen bestuur waar ook de oppositie in vertegenwoordigd is. 
 
De deputatie gaat er ook prat op dat ze zo goed samenwerkt met andere organisaties en zeker met deze 
waarin ze vertegenwoordigd is, dat ze m.a.w. zorgt voor cohesie binnen de provincie. 
 
Maar dat zal dan voor het woonbeleid wel nog niet zo zijn. Toegegeven, het woonbeleid is pas in 2017 

meer op het voorplan gekomen en zou in 2018 eindelijk moeten van start gaan maar al in het budget 
van 2015 en 2016 stond dat men zou inzetten op innovatie op het vlak van wonen. In 2017 werd dan 
voornamelijk naar de gebiedswerking gekeken om nieuwe projecten te genereren en in de raadszitting 
van juni werd de nota over het woonbeleid voorgelegd. 
 
Tot nu toe is het bij ‘voorbereiding’ gebleven en is er van uitvoering nog geen sprake. Toegegeven, de 
personeelsbezetting evenals de expertise is beperkt, maar als men al van 2015 had ingezet op wonen 
zou dat nu niet zo zijn. En expertise halen bij andere actoren op het terrein was misschien een betere 
optie geweest bijvoorbeeld voor de renovatie van oude appartementen aan de kust. In Roeselare gaat 
men hiervoor in zee met de WVI, waar de provincie toch ook in vertegenwoordigd is. Blijkbaar is de 
samenwerking en doorstroming van informatie dan toch niet zo optimaal, ook tussen de verschillende 
regio’s van de provincie. 

 
We hadden het daarnet al over klimaat en ruimtelijke ordening. Ook mobiliteit kunnen wij hierbij 
betrekken. Wat baat het om fietssnelwegen aan te leggen als men aan de andere kant PRUP’s maakt om 
bedrijven te laten uitbreiden die verspreid liggen in het buitengebied. Om de provincie klimaatneutraal te 
maken zal meer nodig zijn dan het ondertekenen van burgemeestersconvenanten, het zal een volledig 
andere ruimtelijke ordening vragen en daarin kan de provincie een belangrijke rol spelen. Maar 
momenteel neemt ze dit standpunt niet in en worden er PRUP’s gemaakt op vraag van de cliënt, een 
mooi voorbeeld hiervan is de wijziging van het PRUP Bellewaerde waarbij men nu wel bos mag mogen 
rooien (in onze bosarme provincie) om Europese bizons te houden.  
 
Over de POM, Inagro en Westtoer kunnen we kort zijn. 

 
De POM zet in op vernieuwende technologieën en dat kunnen we enkel toejuichen. Er worden ook acties 
ondernomen om de braindrain tegen te gaan en werk in eigen streek voor hoger opgeleiden te voorzien. 
En daarnaast heeft men ook oog voor de mogelijkheden van de sociale economie die als aanvullend 
wordt gezien. 
 
Inagro heeft al een hele weg afgelegd om naast de klassieke landbouw ook de bio-landbouw te 
stimuleren door onderzoek en voorbeeldprojecten. We hopen enkel dat men voor de bio-landbouw niet 
naar té grootschalige projecten gaat, want de gevolgen hiervan hebben wij in de klassieke landbouw al 
gezien. Automatisatie in de momenteel nog arbeidsintensieve bio-landbouw kan een stimulans zijn om 
landbouwers over de streep te trekken om over te schakelen en de provincie kan via Inagro hier een 
belangrijke rol spelen, niet alleen door de bio-landbouwers samen te brengen zoals nu gebeurt, maar om 

de aanzet te geven tot het oprichten van regionale coöperaties met als doel gezamenlijke aankoop van 
bio-landbouwwerktuigen, die voor deze landbouwers te duur zijn om alleen aan te schaffen. Denk 
bijvoorbeeld aan de GPS-gestuurde breedspoortraktor, die men momenteel in Inagro gebruikt voor de 
bio-landbouw.    
 
Westtoer stimuleert ook vernieuwing o.a. door subsidies voor eye-catchers in het landschap. Dit kan voor 
een regio een bijkomende troef zijn om meer toeristen aan te trekken. Maar wij zouden toch graag zien 
dat Westtoer ook inspanningen doet om toerisme in West-Vlaanderen ook voor minder kapitaalkrachtigen 
haalbaar te maken door bijvoorbeeld sociaal toerisme meer te ondersteunen, evenals het toerisme voor 
jongeren. De huidige jongeren zijn ook de toeristen van morgen maar niet elke jongere heeft de 
financiële mogelijkheden om in de zomer ganse dagen door te brengen in de hippe strandbars. 



 

 

Kortom, de provincie zal in 2018 in het kader van de grondgebonden bevoegdheden veel goede zaken 
kunnen realiseren maar van een samenhangend beleid, cohesie, zoals de eerste gedeputeerde het zo 
mooi zei, is nog niet echt sprake.”.  
 
De heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, brengt de repliek van de Vlaams Belang-fractie: 
 
“Geachte Mevrouw de voorzitter, 
 

Geachte collega’s, 
 
Vanzelfsprekend eerst onze dank aan de provinciale diensten en de Cel Budget om ons andermaal het 
handzame budgetkoffertje ter beschikking te stellen. 
 
Met ingang van 1 januari is het nieuwe organogram in voege getreden. De horizontaal integrerende 
programma’s zijn daarin als structurele component opgenomen om de samenwerking tussen de 
verschillende diensten in het realiseren van output, resultaten dus, verder te verbeteren. 
 
Collega’s, 
 
Onze fractie heeft zich van meet af aan achter deze nieuwe, ook meer projectmatige, manier van werken 

geschaard. Collega Roose heeft er tijdens de plenaire besprekingen terecht op gewezen dat er 
operationeel ongetwijfeld nog verdere stappen zijn te zetten. 
 
Toch dient er ook te worden gezegd dat de complexiteit van het budget niet bepaald afgenomen is. Het 
wegvallen van een aantal beleidsdomeinen waarbij er opnieuw heel wat verschuivingen zijn en een 
aantal beleidsdomeinen en beleidsdoelstellingen die kredieten van meerdere bevoegdheden 
samenbrengen was iets relatief nieuws. Wie had ooit kunnen denken dat aan een Beleidsdomein 
Ondersteunende Diensten kredieten zouden worden toegevoegd zoals deze voor de werken aan het 
Bisschopshuis, het Groot Seminarie en de kathedraal. Vergelijken met 2017 is er eigenlijk amper bij en 
het werd er voor de raadsleden niet gemakkelijker op. De kracht van de verandering zeker… 
 
Ik zou zeggen, mevrouw de voorzitter, dat opleiding en vorming rond het budget zeker een 

aandachtspunt zullen zijn voor het begin van de nieuwe legislatuur. 
 
Wat de financiële toestand van dit bestuur betreft is het eigenlijk min of meer een goed nieuws show. 
 
Dit budget is - wat althans deze provincie betreft -  het zwart op witte bewijs dat de afslanking en de 
verevening uiteindelijk helemaal niet synoniem blijken te zijn voor een soort provinciaal Armageddon. Je 
zou met een recurrent netto 17 miljoen euro minder aan ontvangsten – denken we maar aan het 
Bestuursakkoord en het verdwijnen van het Provinciefonds - tijdens deze legislatuur een veel grotere  
‘Deep Impact’ (om het in filmtermen te houden) verwachten. 
 
M.b.t. de totaliteit van de exploitatie-uitgaven is er in het budget 2018 bijvoorbeeld wel een daling maar 

de groep goederen en diensten blijft bijvoorbeeld op hetzelfde niveau ondanks de vermindering n.a.v. de 
verwerking van de verevening, niet in het minst door de aanwending van de bestemde gelden en o.a. 
ook de investeringstoelagen voor wonen die deels verschuiven naar de exploitatie-uitgaven. M.b.t. de 
exploitatieontvangsten is er natuurlijk de door Vlaanderen opgelegde reductie van 16,7 % maar laat ons 
niet vergeten dat de provincies uiteindelijk in hun totaliteit meer dan 82 % van de opbrengsten uit hun 
provinciale opcentiemen gevrijwaard zagen. De budgettaire daling van de exploitatie-ontvangsten met 9 
% tegenover 2017 voor onze provincie is misschien wel vervelend maar haalt uw ambities zeker niet 
onderuit.  
 
Heeft men helemaal niet moeten reageren op de nieuwe omgeving die al in het begin van de legislatuur 
aanwezig was met o.a. de beslissingen rond het Provinciefonds? Zeker wel. M.b.t. de exploitatie ben ik 
de laatste om te ontkennen dat men in de voorbije jaren niet voorzichtig is geweest. Ik denk wat de 

voorbije jaren betreft aan de – behalve het personeelsbudget - niet-indexering van de exploitatie-
uitgaven en de aanvullende bijkomende besparing van 3,5 % door elke provinciale dienst. Wij moeten 
ook een beetje terugblikken. Wij zijn op het einde van de legislatuur. De daling met 162 full time 
equivalenten doorheen de jaren is hier ook sprekend en ook de werkingsuitgaven worden door het 
alziend oog van gedeputeerde Vereecke min of meer in de hand gehouden, o.a. met de budgetnorm die 
ook voor de volgende jaren aan de diensten werd opgelegd. Ik denk trouwens ook dat de bij het 
personeelsbeleid gehanteerde principes van bijvoorbeeld geen automatische vervanging en andere, ik 
dacht dat het er 10 waren of negen gedeputeerde Vereecke, ook boekdelen spreken. 
 
De verevening heeft – althans begrotingsmatig - ook geen ‘deep impact’ op het investeringsvolume. Het 
totale investeringsvolume blijft boven de 50 miljoen euro, budgettair. In totaal wordt in 2018 voor ruim 

37,8 miljoen euro aan investeringen gepland, eenzelfde niveau als vorig jaar en daarnaast worden er nog 



 

 

steeds voor bijna 15 miljoen euro aan investeringssubsidies toegekend, trouwens, en ik geef dat graag 
toe, hoofdzakelijk aan zaken waar ook wij achter staan bijvoorbeeld de bouw van de serre op het dak 
van de REO-veiling en het reglement toeristische impulsen. 
 
De evenwichtige en realistische spreiding van de investeringsbudgetten blijft natuurlijk een opgave. In 
september 2017 was er een thematisch MAT en dat werd daar toch als centraal aandachtspunt naar voor 
gebracht. 
 

Collega’s, 
 
Ja, Homans en company hebben er voor gezorgd dat het budget complexer is. Maar natuurlijk: veel 
belangijker, wij moeten een klein beetje aan politiek doen ook: heeft ze er voor gezorgd dat door de 
afslanking van het West-Vlaamse provinciebestuur de West-Vlamingen minder zullen worden bediend? 
Het antwoord is grotendeels nee. Met een resultaat op kasbasis van bijna 40 miljoen euro – en dan nog 
louter begrotingsmatig - laat dit provinciebestuur voor zijn opvolgers zelfs wat meer achter dan zijn 
voorgangers voor hen deden. En ondanks het verdwijnen van het Provinciefonds, het min of meer status 
quo rond de schuld en het zelfs wat opgetrokken investeringsvolume, dat mag ook eens gezegd worden. 
Ik ga er dan ook van uit dat de nieuwe bestuursploeg de provinciale personenbelasting en de 
bedrijfsbelasting niet zal verhogen. Ik verwijs naar de notulen van het Basisoverlegcomité en het Hoog 
Overlegcomité van vorig jaar in september toen de provinciegriffier toen al zei dat zelfs met de 

opgelegde vermindering van de exploitatie-inkomsten een continuering van het beleid met betrekking tot 
de grondgebonden bevoegdheden mogelijk zou blijven en dat er geen grote besparingen aan de orde 
zouden zijn. 
 
Laat ons ook niet vergeten dat voor de nieuwe ploeg ook nog eens de waardering van de provinciale 
aandelen in de streekontwikkelingsintercommunales daar bij zal komen. Al weten wij daar nog niets 
concreet over. 
 
De provinciale fiscaliteit wordt voor volgend jaar enkel geïndexeerd. 
 
Ja collega’s, het ware in het licht van de financiële toestand nog maar dat tekort. 
 

En toch, collega’s, zouden in onze optiek bepaalde uitgaven nog kunnen worden geschrapt.  
 
Ondanks de afslanking blijft deze provincie zaken financieren die in onze optiek door andere 
bestuursniveaus zouden moeten worden georganiseerd en betaald. Dit betekent dus niet, collega 
Decorte, en ik wil dat straks bij de replieken ook niet te horen krijgen, dat wij de zaken waartoe deze 
middelen worden aangewend afwijzen. Het gaat erover dat wij ze organiseren en financieren. Dat is een 
verschil. 
 
Bijvoorbeeld volgend jaar krijgen wij hier een nieuwe editie van Beaufort en zelfs een die op de oude, 
excuseer, pré-Myriam leest geschoeid is. Ik lees dat maar. Maar de 1,4 miljoen euro van Westtoer – dus 
eigenlijk de 1,4 miljoen euro van het provinciebestuur – moet in de visie van mijn fractie eigenlijk van 

Vlaanderen komen. De titels van de pers op 17 november jongstleden, logen er niet om :  ‘Beaufort 2018 
gaat voor opvallende kunst”, “Voor 2,35 miljoen euro kunst aan onze kust komende zomer’. Het gaat dus 
over een kunstevenement, collega’s van de N-VA, dat vanzelfsprekend bezocht wordt door kusttoeristen, 
door tweede verblijvers en door mensen die aan de kust wonen. Maar zonder die kunst of cultuur, in dit 
inderdaad cultuur-toeristisch evenement was er geen sprake van die betiteling, dus geen cultuurtoerisme 
zonder cultuur. Sorry dan ik eventjes in de lagere school zit. Ik denk dat het toch wel heel logisch is. Ja, 
een zuiver Antwerps nummertje à la de Turnhoutse Warande voor West-Vlaanderen, collega’s van de N-
VA. Wel, voor ons gaat het om kunst. Het gaat niet over kunst op provinciale domeinen en ook niet over 
erfgoed waarbij o.a. het Domein Raversijde en al de plannen die hiervoor nog klaarliggen nogmaals eens 
het bewijs vormen dat het afslankingsproject eigenlijk onsamenhangend is. 

Collega’s, 

Wij zijn uiteraard benieuwd naar de grondgebonden accenten van de nieuwe bestuursploeg die nog komt 
uiteraard. Onze fractie hoopt en ik mag hopen dat ik dit samen met collega Roose hoop, want ik verwijs 
nu helemaal naar zijn begrotingstussenkomst van vorig jaar, dat wij gaan stoppen met het aankopen van 
kastelen en andere gebouwen.  

Is er nu al duidelijkheid over de benutting en inzetbaarheid van ’t Hooghe?  

Is er nu al duidelijkheid over de benutting en inzetbaarheid van het Wolvenhof? 



 

 

We kennen het antwoord. Ik noem dit – respectievelijk twaalf jaar na de aankoop en zeven jaar na de 
erfpachtovereenkomst – een maatschappelijke schande. Niets meer of minder. 

Waar er wel duidelijkheid over is, is het Provinciaal Hof in Brugge. Ja, proficiat voor de verkoop van 
Abdijbeke, maar men heeft ondertussen wel twee miljoen euro méér moeten betalen dan initieel gedacht 
voor het Provinciaal Hof en de  ‘infrastructurele opfrissingswerken’, ik zal ze zo omschrijven, zullen ook 
nog wel wat bijkomende miljoentjes vergen in hun totaliteit.   

Het Provinciaal Hof mèt een eigentijdse onthaalfunctie moet dan hèt uithangbord, de absolute 
verzinnebeelding van de nieuwe cohesiekampioen worden.  

Voor mij, en nu ga je zeggen ‘je bent een dromer’, is het een gemiste kans voor de stad Brugge en de 
Vlaamse Gemeenschap om in het centrum van het sterk door de neo-gotiek beïnvloede Brugse 
stadsbeeld, gedeputeerde de Bethune, een kenniscentrum/museum voor de neo-gothiek in te richten. 
Het Brugse neogotische patrimonium, op gebied van burgerlijke als kerkelijke architectuur, is niet te 
verwaarlozen met namen als Louis Delacenserie, Jean-Baptiste de Béthune en Adolphe Duclos. 

Beste leden van de deputatie, ik keer terug naar de globale context. 
 
Voor wat was het geweeklaag van de voorbije jaren eigenlijk nodig? De voorbije jaren was hier zeer 
regelmatig te horen dat de West-Vlaming er door het afslankingsproject op achteruit zou gaan. 
Gedeputeerde Decorte had het over ‘Geen West-Vlaams geld om Vlaamse putten te vullen”, 
Gedeputeerde Vanlerberghe had het over ‘afbraak van de Provinciale instellingen door ze af te staan aan 
Vlaanderen’ en dat het pijn deed om, ik citeer, ‘om te zien hoe zeer waardevolle initiatieven 
kapotgemaakt worden’ en collega Roose had het in meerdere debatten over ‘een verarmd West-
Vlaanderen dat heel wat te verliezen heeft op cultureel en sociaal vlak’. Dit zijn allemaal zaken die 
letterlijk gezegd zijn. 
 

Wel collega’s, vandaag weten wij dat wat betreft cultuur, jeugd en sport, cultuur, jeugd en sport, bij de 
afslanking, het over een behoorlijk warme overdracht gaat.   
 
Wat betreft welzijn zitten we inderdaad mevrouw de gedeputeerde jammer genoeg in een veel 
onduidelijker verhaal. Onze fractie hoopt dat de Vlaamse overheid hier zijn verantwoordelijkheden ten 
volle neemt en ook belangstelling heeft voor regionale welzijnsnoden. Er bereiken mij hierover, en niet 
alleen van het provinciebestuur, inderdaad geen optimale signalen. 
 
Ja, gedeputeerde Vanlerberghe de voorbije jaren was er inderdaad bestuurlijke wanorde rond die 
overdracht, en ja, mevrouw Homans en haar ploeg gaan geen schoonheidsprijs krijgen voor de wijze 
waarop het afslankingsproject is uitgerold. En ja, enkele honderden provinciale personeelsleden in 

Vlaanderen, in gans Vlaanderen, zijn de voorbije drie jaar door een diep dal moeten gaan met vooral 
heel veel onzekerheid en dat doet wellicht iets met een mens. Maar ik stel wel vast dat die dossiers die 
pas de laatste weken en dagen zijn afgerond vaak te wijten waren, niet altijd, maar vaak, aan discussies 
met de lokale besturen en niet zo zeer met Vlaanderen, denk maar aan de Arenberg-schouwburg in 
Antwerpen. 
 
Een warme overdracht ja, op cultureel vlak.  
 
Wij weten bijvoorbeeld, mevrouw gedeputeerde Vanlerberghe, dat Be-Part in co-beheer naar Waregem 
èn Kortrijk gaat en dat beide steden van Vlaanderen een werkingssubsidie, en dan spreken wij nog niet 
over het loon, een werkingssubsidie van elk 325.000 euro krijgen. De vier personeelsleden blijven ook in 
dienst. Zo slecht is dat toch ook niet….En blijkbaar kan er via wonen ook nog wel wat aan provinciaal 

welzijns- of armoedebeleid worden gedaan. Ik geef u het voorbeeld van Vlaams-Brabant waar de 
provincie de voorbije weken een pilootproject heeft gestart waarbij kansarmen een ‘subsidieretentie’ 
krijgen om hun woning kwaliteitsvol, veilig, duurzaam en gezond te renoveren. Ik denk ook dat ons 
toekomstig provinciaal woonbeleid zich op het snijpunt met welzijn zal bevinden, ik denk niet alleen, ik 
ben het bijna zeker.  
 
Bovendien moet de deputatie of althans toch mevrouw Vanlerberghe wanneer zij enkele maanden 
geleden in de commissie nog schamper deed over bijvoorbeeld het Vlaams transitiereglement voor 
culturele projecten met regionale uitstraling er toch wel eens bij zeggen dat dit reglement niet alleen tot 
stand gekomen is in samenwerking met de provincies maar dat de subsidieaanvragen voor 
projectsubsidies zelfs grotendeels zullen worden beoordeeld door medewerkers uit de provincie die vanaf 
2 januari binnen de bevoegde Vlaamse administratie zullen zijn tewerkgesteld. Ik zou durven zelfs 

voorzichtig zeggen dat het transitiereglement zelfs nog geschreven is door mensen die hier 
tewerkgesteld waren. Op die manier wordt hun belangrijke kennis en expertise van het regionale 
culturele veld ingezet. 



 

 

 
Ook de engagementen met organisaties die op structurele basis worden gesteund door de provincies, en 
dat zijn die organisaties waar collega Roose en gedeputeerde Vanlerberghe hier jaren over gelamenteerd 
hebben, dat die subsidiëring op structurele basis wordt voortgezet in 2018 en 2019 met als referentiejaar 
2014. Organisaties die werkingssubsidies voor cultuur of jeugdwerk ontvingen van de provincies zullen 
een facultatieve subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid de komende twee jaar. Organisaties die in 
2014 aanvullende provinciale subsidies op Vlaamse decreten ontvingen kunnen blijven rekenen op deze 
bijkomende middelen in de lopende subsidieperiode via hun enveloppes binnen de Vlaamse decreten.   

 
Ook voor de amateurkunstenorganisaties wordt het subsidiebedrag gecontinueerd en er wordt in overleg 
met de sector een nieuw toekomstgericht beleidskader uitgewerkt rond kwaliteitsbevordering in de 
amateurkunstensector. Er komt hieromtrent een nieuw decreet regionaal cultuurbeleid. 
 
Ja, schone liedjes duren uiteraard misschien niet altijd eeuwig. De nieuwe Vlaamse Regering, na 2019, 
zal ongetwijfeld voor de periode vanaf 2020 hier en daar voor gewijzigd beleid gaan op het vlak van 
cultuur, jeugd, welzijn en sport. Maar hier nu al Cassandra over spelen is een intentieproces te ver. 
 
Collega’s, 
 
Wat mij wel benieuwt is wat er zal gebeuren na de aanwending van de bijna 13 miljoen euro voor de 

projecten in het kader van de herdenking van WOI, want eind 2018 zullen wij ze hebben opgesoupeerd 
als bestemde gelden. Die middelen zijn niet verevend, waren niet verevend en er zal geen nieuw 
cultureel herdenkingsprogramma worden opgezet, maar blijkbaar zal de provinciale actieradius rond het 
WOI-erfgoed in onze provincie niet verminderen en zal dit – hoofdzakelijk onder de koepel van Westtoer 
– worden verder gezet. Dus collega’s van de N-VA, cultuur is echt ook niet helemaal zo ver weg in de 
volgende legislatuur…. 
 
En volgend jaar bereiken we met zijn allen overigens ongetwijfeld een spreekwoordelijk collectief 
orgasme in De Palingbeek met de sculptuur  ‘Carried by generations’ die we voor 135.000 euro gaan 
aankopen. Deze is volgens de motiveringsnota van de Dienst Cultuur bestemd voor, en nu een beetje 
citeren, je moet toch een klein beetje polariseren, ik citeer: ‘de nieuwe kosmopolitische mens’ die, citaat, 
‘culturele verschillen koestert’, ‘ruimdenkend is’, ‘naar begrip van het andere streeft’, en ‘leeft van 

constructieve confrontatie’. ‘Leeft van constructieve confrontatie’. Kortom die, ik citeer nog eens de 
Dienst Cultuur ‘deze nieuwe mens probeert de begrippen identiteit en diversiteit te herdefiniëren in een 
wereld die ooit grenzeloos was en het ooit weer zal worden’.   
 
Een nieuwe mens creëren collega’s… Waar hebben we dit via – ik noem het gemakshalve “de vele 
samenlevingsexperimenten’, ‘de vele samenlevingsexperimenten’, in de 20ste eeuw nog gehoord ? Er zijn 
nog vele mensen die nieuwe mensen hebben willen creëren.  
 
Maar ik denk, collega’s, dat de al geplande nieuwe onthaalfunctie in De Palingbeek de volgende jaren hoe 
dan ook nog meer zal moeten worden versterkt want dat eens de boodschap van dit beeld wereldkundig 
is gemaakt de Palingbeek onder de voet zal worden gelopen door de vele schoolbezoeken uit onze grote 

steden. Want er zijn in onze grootsteden en centrumsteden immers een groeiende groep van mensen die 
inderdaad de culturele verschillen koesteren. Alleen zullen ze nu nog moeten, ik citeer de 
motiveringsnota van de provinciale dienst cultuur, ‘van constructieve confrontatie’ leren leven. Via de 
betoverende invloed van deze nieuwe sculptuur zal dat ongetwijfeld ook voor elkaar komen. Het is maar 
een beetje quizzen.  
 
Collega’s, ik kom aan het einde van mijn betoog. 
 
Waar gedeputeerde Decorte de voorbije jaren vooral op reis ging naar Jeruzalem om er aan de 
Klaagmuur te staan en vorig jaar de vlucht vooruit nam met ‘Less is More’ ontpopte hij zich bij zijn 
openingstoespraak enkele weken geleden tot een ware Getuige van Jehovah.  
 

Na een vroege strandwandeling in Oostduinkerke en een bezoekje aan zijn vrienden de garnaalvissers te 
paard en na een zeer grondige bezinningsperiode, een grondige piekering eigenlijk, over de vraag  
‘waarom is een provincie nodig?’ werd hij op weg naar de dijk als het ware overvallen door een hemelse 
lichtflits waarna een stem klonk zoals die niet zei: ‘Guido, Guido waarom vervolg je mij ?’, neen dat was 
het dus niet, maar wel   ‘Guido, Guido, hier is het antwoord op jou vraag. De provincie staat voor 
cohesie, voor samenhang, voor verbinden. Ga nu en verspreidt nu deze Blijde Boodschap’. Méér nog, 
Guido nodigde ons uit om eindelijk kleur te bekennen. Maar voor wie is die uitnodiging bedoelt ? 
 
Wij met onze fractie voelen ons niet aangesproken. Deze Vlaams Belang-fractie bekent hier al 20 jaar 
maand na maand kleur. 
 



 

 

Want, wij blijven ons de vraag stellen waarom een provinciebestuur, hoe horizontaal en gebiedsgericht 
het ook moge werken, op termijn nog nodig is in een veranderend bestuurlijk landschap van niet alleen 
steeds meer fusies maar ook van steeds meer zich intensifiërende intergemeentelijke samenwerking, 
zoals collega Schotte het ook zei, die - waarom niet  - op termijn perfect zouden kunnen uitgroeien tot 
regiobesturen die naam echt waardig. 
 
Want West-Vlaanderen is geen regio zoals bijvoorbeeld de Westhoek er één is, maar wel een provincie-
omschrijving die gegroeid is uit de departementen van de Franse bezetter en die een aantal regio’s 

kunstmatig bundelt. 
 
En Guido, de verwijzing naar de provincies uit de tijd van de Bourgondische Nederlanden is iets helemaal 
anders. U verkeert met die nostalgie naar de Bourgondische Nederlanden – uiteraard ongewild - 
trouwens in verrassend gezelschap, beste Guido. Ik zal de namen niet noemen, mevrouw de voorzitter, 
maar de éne is in Spaanse ballingschap gestorven en de ander verloor het leven na uit de kelderruimte 
van een kiosk in Abbeville te zijn gesleurd. Het is een quiz hé, mevrouw de voorzitter. 
 
Nee, collega Roose, voor dat u straks weer zult zeggen dat ook deze budgetbesprekingen terug een 
schimmengevecht waren waarbij vooral vragen werden gesteld, maar niemand echt uitkwam voor zijn 
echte visie, zal ik u nogmaals proberen uit te leggen – en ik ben er zeker van dat dat zelfs voor het 
getransformeerde Vlaams Belang aan uw overzijde (dixit enkele sociologen in de Knack van woensdag 15 

november) – namelijk, dat iedereen het hier voor 90 % eens is met de inhoudelijke actieradius van deze 
bestuursploeg.  
 
En dat een budget dus inderdaad hèt moment is voor de oppositie om vragen te stellen naar het hoe en 
waarom, of de stand van zaken rond de uitrol van de verschillende provinciale acties. Voor mij en voor 
mijn fractie zijn pakweg fietsbeleid, waterbeheersing, het beheer van groendomeinen, toerisme of het 
zorgen voor de noodzakelijke transformatie van onze economie echt geen zware ideologische discussies 
waard. En dan kom je inderdaad niet veel verder dan opvolgingsvragen of discussies over hoe het komt 
dat bepaalde zaken niet veel sneller of meer prioritair worden aangepakt. 
 
En ja, het gaat dan bij de niet-goedkeuring waar ook dit jaar wij terug gaan voor tekenen, dan inderdaad 
over die 10 % zaken waar wij niet achter staan of waarvan wij zeggen dat ze in het budget op een 

verkeerde manier worden aangepakt met ofwel teveel kredieten ofwel te weinig. Als u goed hebt 
geluisterd heb ik er enkele opgesomd en misschien nog veel erger voor de meerderheid, het gaat niet 
uitsluitend maar vaak over pijnpunten die ook zij delen. 
 
En zo sluit ik dan toch af met een positieve noot.  En mocht het mijn laatste, speech, begrotingsspeech 
zijn geweest kan ik alleen maar zeggen ‘I did it my way’.   
 
Dank u voor uw aandacht en … tot ziens.”. 
 
De heer Pillaert, fractievoorzitter N-VA, brengt de repliek van de N-VA-fractie: 
 

“Dank u wel voorzitter. 
 
Leden van de deputatie, 
 
Collega’s, 
 
Vandaag staan wij inderdaad aan het einde van de begrotingbesprekingen van dit jaar. Besprekingen die 
volgens mij te lang hebben geduurd, maar zoals sommige collega’s, zou ook ik niet graag het 
spreekrecht van een democratisch verkozen provincieraadslid willen beknotten. Maar ik denk dat wij, in 
het licht van de afslanking van de provincies, deze procedure toch zo snel mogelijk moeten verfijnen. 
Volgend jaar immers, het is hier al meerdere malen gezegd, vallen de persoonsgebonden bevoegdheden 
weg.  

 
Dit neemt niet weg dat de verschillende diensten voortreffelijk werk hebben geleverd om deze begroting 
zo goed en duidelijk mogelijk voor te stellen. Ook op technische vragen die wij vooraf stelden probeert 
men zo adequaat mogelijk te antwoorden. Onze fractie, voor alle duidelijkheid een pure N-VA-fractie 
collega Ravyts, wil dan ook duidelijk iedereen bedanken die zijn of haar steentje hiertoe bijgedragen 
heeft. Met de voortdurende wijzigingen is dit geen evidente opdracht.  
 
In the state of the union, zoals men dit hier volgens mij té plechtig heet, legde de eerste gedeputeerde 
zijn accenten voor de komende jaren. Jaren waarin sport, welzijn en cultuur geen deel meer uitmaken 
van het takenpakket. Hoewel wij van cultuur nog de uitlopers mogen ontwaren van Gone West. 
 



 

 

Ja, ik geef toe, dat ik toch enigszins benieuwd was wat uw insteek dit jaar zou worden. Vorig jaar 
bouwde gedeputeerde Decorte zijn hele introductie rond ‘Less is more’. Zo stelde hij vorig jaar en ik 
citeer: ‘‘Less is more’ betekent voor mij een afgeslankte provincie, maar met een hogere slagkracht en 
met nieuwe ambities. We zetten vandaag de eerste stap naar onze toekomst als intermediair bestuur.’ 
Einde citaat. Maar verder concludeerde hij ook: ‘Beste collega’s, laat ‘Less is more’ ons devies worden 
voor de resterende jaren van deze legislatuur. Uit een constructieve houding ten aanzien van deze 
nieuwe realiteit worden nieuwe kansen geboren. Daarvan ben ik rotsvast overtuigd. Laat ons deze 
kansen samen verkennen en vastgrijpen. Laat ons daarmee meteen vandaag beginnen, bij de bespreking 

van het budget 2017 en volgende.’ Dus vroeg ik mij af hoe het vervolg zou zijn.  
 
En dit jaar pleitte de gedeputeerde voor cohesie. En daar bleef ik toch wel een klein beetje op mijn 
honger zitten. Want hier verwachtte ik toch wel dat er een samenhangend verhaal zou komen op de 
ingeslagen visie van vorig jaar. En in tegenstelling tot de boutade ‘less is more’, hoorde ik enkele 
gedeputeerden opnieuw in verschillende media de klaagzang bovenhalen. Zelfs in die mate dat men 
beweerde dat de organisaties straks hun vrijwilligers zelf zouden moeten betalen als Vlaanderen niet 
over de brug kwam met de nodige centen. Ik dacht dat wij die fase van stemmingmakerij achter de rug 
hadden na de ‘less is more’. Niet dus. Binnen de deputatie was er alvast geen cohesie over “Less is 
more”.  
 
Als N-VA-fractie konden wij wel achter uw ‘less is more’-verhaal scharen. En daarbij komen wij tot de 

hamvraag die u stelde in de openingszitting van dit jaar: ‘Wat betekent de provincie voor u’. Ieder zijn 
mening is belangrijk, maar als grootste oppositiefractie voelden wij ons zeker aangesproken. Hoewel het 
niet aan ons is om, als oppositie, het beleid mee helpen te bepalen, zal ik u toch van antwoord dienen. 
Als was het maar omdat u toch wat langer zou kunnen slapen. En hoewel onze mening onveranderd is 
gebleven, zou men toch beginnen twijfelen tijdens de debatten. Vele malen waande ik mij in heftige 
discussies in het Vlaams of het federaal parlement. Heel veel van de gevoerde discussies, waren hier niet 
op hun plaats. De bevoegdheid ligt immers bij Vlaanderen of hoger. Het viel mij overigens fel op dat 
enkel de naam van de minister werd vermeld wanneer het ging over een N-VA-minister. Minister 
Vandeurzen, minister Gatz, minister De Block, voor de MUG-heli, heb ik niet bij naam horen noemen. 
Toeval of niet, wie zal het zeggen.  
 
Maar goed, maar goed, daarmee kreeg u nog geen antwoord op de vraag wat de provincie nu betekent 

voor ons. Opnieuw moet ik helaas verwijzen naar onze Vlaamse Regering. Zij bepaalde immers wat we 
nog kunnen en mogen doen als provinciebestuur. Voor ons is dit dan ook de leidraad die wij wensen te 
volgen. Als N-VA wensen wij vanaf nu zo efficiënt mogelijk de toegewezen bevoegdheden uit te voeren. 
Niet meer en niet minder. Het is niet aan deze provincieraad om bevoegdheden toe te voegen of weg te 
laten. Als oppositie is het onze taak om te zien of de deputatie deze bevoegdheden naar behoren invult. 
En verder in deze uiteenzetting zal het overigens duidelijk zijn waar wij ons kunnen in vinden en wat wij 
graag anders hadden gezien. Even een overzicht van de zaken die ons het meest zijn opgevallen. 
 
Zo is onze fractie bijvoorbeeld tevreden dat er meer middelen gaan naar toerisme. Wij hebben dit al 
verschillende malen geopperd. Al mochten de bijkomende middelen wat meer verdeeld zijn over de 
verschillende projecten. Er gaat € 400 000 naar Horizon 2025. Dit zou een goed project kunnen worden, 

maar dan gaan wij zeker niet mogen vervallen in het systeem van ons kent ons. Deze centen moeten 
gaan naar zorgvuldig uitgekozen projecten. We zijn echt benieuwd naar het resultaat.  
 
Uiteraard gaat ook een groot deel van toerisme naar Beaufort, € 1 000 000. En dit dossier lijkt ons 
inhoudelijk op de goede weg, maar laat ons vooral niet te vroeg victorie kraaien. De start van de vorige 
editie was ook goed, maar iedereen weet waar ondertussen wij ondertussen beland zijn. 
 
En hier geven we wel nog eens graag mee dat zeker op dit domein het wijsvingertje naar Vlaanderen 
mag stoppen. Wanneer er zaken zijn die niet lopen zoals het hoort, wordt er al te vlug in de richting van 
Brussel gekeken. Zo blijft men maar zeggen dat West-Vlaanderen niet krijgt waar het recht op zou 
hebben. Het blijft zeer moeilijk te aanvaarden dat Vlaanderen nu niet meer denkt in termen van regio’s, 
maar wel in thema’s. Hierop inspelen zal dus de boodschap blijven. Ik heb een vaag vermoeden dat 

Vlaanderen de regels niet zal aanpassen omdat onze gedeputeerde van toerisme die maar niets vindt. 
Een mooi voorbeeldje van het kijken naar Vlaanderen, is de daling van het herdenkingstoerisme in 2016 
(en collega Verschoore, u ziet dat ik heb opgelet aan mijn woordkeuze). De daling was algemeen omdat 
in dat jaar de herdenkingsevenementen meer terug te vinden waren in Frankrijk en omdat er de 
aanslagen natuurlijk waren. Maar het aantal binnenlandse toeristen daalde significant meer dan het 
aantal buitenlandse toeristen. Laat nu net Vlaanderen bevoegd zijn voor de marketing in het buitenland 
en Westtoer voor de marketing in het binnenland. Mij hoor je niet zeggen dat Vlaanderen alles perfect 
doet, maar het kan eens goed zijn om eerst te kijken of alles hier in West-Vlaanderen vlekkeloos 
verlopen is. 
 
De fietsambities naar infrastructuur kunnen we ook alleen maar toejuichen. De publiciteit en de 

fietskaarten zijn inderdaad een meerwaarde voor onze regio. 



 

 

Maar ook in dit beleid beweerde de gedeputeerde dat minister Weyts zijn budget niet op kreeg. Opnieuw 

wat kort door de bocht. Vlaanderen voorziet 10 miljoen euro voor het aanleggen van lokale fietspaden. 
En de gemeenten kunnen voor hun projecten 40% uit deze pot halen. De provincie legt daar nog eens 
60% bovenop zodat de gemeenten de investering zelf niet hoeven te dragen. Een pluim overigens voor 
West-Vlaanderen, want in andere provincies is dit 50%. Het zijn natuurlijk de gemeenten die de 
aanvraag moeten indienen. Wanneer zij hun dossiers niet rond krijgen door bijvoorbeeld onteigeningen, 
nutsleidingen die moeten verplaatst worden of dat ze moeten wachten tot dat heel de straat opnieuw is 
gedaan, ja, dan kan de minister maar vaststellen dat er niet genoeg dossiers binnenkomen. Maar verder 

investeert Vlaanderen zelf waar het kan investeren: langs gewestwegen, langs kanalen en rivieren, de 
jaagpaden, fietsbruggen, noem maar op. Dit is inclusief het fietsfonds van 100 miljoen euro per jaar. 

Om de gemeenten nog meer aan te sporen om werk te maken van de fietspaden, zal hij overigens de 
subsidie optrekken van 40 naar 50%. Hopelijk zal dat zeker een effect hebben. Maar gezien onze 

provincie reeds 60% subsidie betaalde, zal dit dus mogen zakken naar 50%. En dan zijn wij benieuwd 
wat u gaat aanvangen met het vrijgekomen budget. 

In mijn inleiding zei ik al dat wij een provincie willen die efficiënt te werk gaat op de grondgebonden 
materies. Een mooi voorbeeld van hoe het niet moet is het budget voor de nieuwe regiocampagne, € 

375 000 vinden wij toch wel dat zo’n dergelijk budget uitgetrokken wordt om aan de West-Vlaming uit te 
leggen dat wij nu nog enkel grondgebonden materies mogen beheren, toch wel iets te veel van het 
goede. Dit geld zou veel beter besteed worden aan efficiënte zaken die de modale West-Vlaming ziet, 
ervaart en gebruik kan van maken. Ik denk dat onze inwoner liever op een stuk fietspad rijdt of zeker is 
van droge voeten dan dat hij wel vijftien advertenties ziet verschijnen in zijn of haar krant. De pleidooien 
die ik hier gehoord heb om wielerwedstrijden te ondersteunen, horen in hetzelfde bedje. Met alle 
sympathie voor de wielersport en voor de collega’s die hiervoor pleiten, maar het is niet aan een 
provinciale overheid om dergelijke zaken te ondersteunen. 
 
Op het domein van cultuur worden in 2018 nog enkele zaken afgewerkt van Gone West. Net zoals we 
moeten waakzaam zijn voor Beaufort, moeten we dezelfde alertheid aan de dag leggen voor waterfront. 
Na het tegenvallende kraterfront moeten we er over waken dat dit toch wel een mooi sluitstuk kan 

worden. Ook over het beeldjesproject zijn we niet overtuigd. Daarmee bedoelen we niet de intentie en de 
visie van dit cultureel project, maar wel de uitwerking er van. Er bleven toch heel wat vragen omtrent de 
kostprijs, het goede doel, wie dat er de beeldjes maakt, enzoverder. 
 
De investeringen voor de waterlopen komen op kruissnelheid. Ook hier zijn we met onze fractie al een 
hele tijd vragende partij.  
 
Een ander domein van de gedeputeerde Naeyaert is dan weer landbouw. Op dit domein zijn we vooral 
enthousiast over de inspanningen die gedaan worden voor de korte keten en over het onderzoek in 
Inagro. Wat dat laatste betreft is er natuurlijk een keerzijde. Onderzoek kost veel geld, maar als dit goed 
besteed is, hebben we daar geen problemen mee. In het verlengde daarvan vinden we de serre op de 

veiling dan weer wat minder geslaagd. We zien de kosten voor dit project jaar na jaar fors toenemen 
terwijl het onderzoeksgehalte nog ver van bewezen is. Misschien moet de gedeputeerde oppassen dat 
deze serre niet zijn gouden kooi wordt. 
 
Over wonen gesproken. Wonen is ook toegewezen als taak aan de provincies. En de nota die we enige 
tijd terug kregen kon ons echt niet overtuigen. Tijdens de debatten waren we zeker niet de enige. Maar 
ook hier pleiten we ervoor om deze bevoegdheid efficiënt uit te voeren. Volgens onze fractie zijn er al 
heel wat instanties die een expertise hebben opgebouwd rond wonen. Het zou dan ook goed zijn om 
even over het muurtje te kijken. Pas dan kan je daadkracht in het beleid brengen. 
 
Provinciedomeinen blijven terecht een grote speler in de bevoegdheden. Daarin mag zeker geïnvesteerd 
worden, maar hier moeten we opletten dat we niet te hoog gaan springen. Bij mij is toch de indruk 

ontstaan dat men zeer graag persoonsgebonden bevoegdheden laat binnen sijpelen in deze 
provinciedomeinen. Zo kan er eventueel een kunsttentoonstelling worden gehouden of kan er iets van 
sport worden georganiseerd. Op zich kan dit en mag dit, maar laat ons de domeinen niet overbelasten. 
Voor de provinciedomeinen vragen we duidelijk een intensieve samenwerking met de betrokken 
gemeente en de verenigingen. Dit zorgt ongetwijfeld voor een win-win-situatie. 
 
Eén van deze domeinen blijft toch een zorgenkindje, namelijk het Zwin. We merken dat de toegediende 
zorgen al voor een beetje soelaas hebben gezorgd, maar het einde is nog niet in zicht. Het 
vooropgestelde break-even lijkt verder weg dan ooit en dit jaar kampt Het Zwin met een tekort van € 
900 000. Een opstartend domein mag dan wel wat verlies maken, maar dit lijkt ons toch wel heel veel. 
Misschien dit toch maar even in het achterhoofd houden voor een eventueel nieuw provinciedomein in 
Egem. Voor dit laatste zal je in onze fractie geen medestanders vinden. Voor dit domein zijn andere 

toepassingen veel geschikter, zoals wij in de debatten naar voor hebben gebracht. 
 



 

 

Ik concludeer voorzitter. 
 
De krijtlijnen waarbinnen de provincies mogen bewegen, heeft Vlaanderen vastgelegd. Onze fractie zal er 
op toezien dat de deputatie er voor zorgt dat er binnen deze krijtlijnen een efficiënt en doelgericht beleid 
komt. Een beleid dat dingen in beweging zet en waar de West-Vlaming wat aan heeft. Laat ons nu eens 
eindelijk stoppen met de calimero te spelen t.o.v. Vlaanderen. De kaarten zijn geschud en de troeven 
liggen op tafel. Het heeft echt geen zin meer om terug te komen op gemiste slagen. Maak van deze 
troeven één consistent geheel en je hebt de ingrediënten om tot een efficiënt beleid te komen. En wat 

mij betreft, gedeputeerde Decorte, mag je dit cohesie noemen. 
 
Dank voor uw aandacht.”. 
 
De heer Vandermersch, fractievoorzitter Open vld, brengt de repliek van de Open vld-fractie: 
 
“Mevrouw de voorzitter, 
 
Mevrouw, Mijne Heren van de deputatie, 
 
Beste Collega’s, 
 

Voorafgaandelijk wil ik namens de Open Vld-fractie de provinciale rekendienst en de griffie danken voor 
het monsterwerk, dat zij voor de opmaak en de voorbereiding van het budget 2018 en het 
meerjarenplan 2014-2019 hebben geleverd. 
 
Onze repliek op het budget 2018 is enerzijds een vooruitblik, een toets aan de nieuwe structuur en de 
overgebleven beleidsdomeinen; en anderzijds enkele beschouwingen over onze deelname van vijf jaar 
bestuur. 
 
U herinnert zich waarschijnlijk nog de vorige budgetbesprekingen met het gezeur over de afslanking en 
de weggenomen bevoegdheden. Toen sprak ik over een streng dieet, dat volledig smaakloos was. 
We hebben in 2017 de knop omgedraaid en met de overgebleven ingrediënten er een volledig creatief en 
smaakvol menu van gemaakt en we blinken net als onze West-Vlaamse meester-koks uit in het creatief 

ondernemen. 
 
Ik zal starten met enkele cijfergegevens: exploitatie en investeringen 2018 
 

De begroting is technisch effectief in evenwicht maar ik vergeet te vermelden dat de schuld in 2018 

opnieuw zal stijgen met 19 miljoen nieuwe leningen (6 jaar geleden was dit voor 2012 nog 25,8 miljoen), 

terwijl er voor 15 miljoen leningen en intresten worden afgelost. 

 

De begroting is technisch effectief in evenwicht maar de jarenlang vooropgestelde spaarpot van € 39,8 

miljoen is in 2017 volgens de rekeningen 2016 nog € 80 miljoen. 

 

Vergeleken met 2012 was het gecumuleerd algemeen begrotingsresultaat van alle vorige dienstjaren ook 

€ 39,6 miljoen. 

 

Na de verevening in 2013 voor € 11 miljoen en de besparing van € 6 miljoen, ontvangt onze provincie 

niets meer uit het provinciefonds en mist jaarlijks € 17 miljoen. 

 

Na de afslanking van de provincies moet daarbij nog eens € 16,8 miljoen minder uitgaven en € 16,6 

miljoen minder ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing toegevoegd worden. 

 

Met andere woorden, de provincie heeft sinds 2014 jaarlijks nagenoeg € 34 miljoen minder ontvangsten 

en € 17 miljoen minder uitgaven. 

 

En toch blijft er een spectaculair resultaat, en dit dankzij een zuiniger beleid, voor ons goedkoper, 

slimmer en beter beleid, en dit vooral door en efficiënt en effectief te werken.  

 

De toekomst van onze provincie. Eerlijk gezegd we hebben een aantal jaren zoekwerk gehad om de 

juiste weg te vinden met de afslanking en de overgebleven bevoegdheden, maar nu zijn we heel duidelijk 

de juiste weg ingeslagen. Gedaan met het diëten en nu volop terug inzetten op onze prioriteiten die we 

gesteld hebben. Dit zijn dus de grondgebonden materies waarbij economie, land- en tuinbouw en de 

waterbeheersingswerken een heel belangrijke rol spelen. En waarbij de provincie West-Vlaanderen de 

kennis die het in huis heeft verder deelt. Expertise die ter beschikking gesteld wordt van gemeente, 

organisaties en de West-Vlamingen zelf. De provincie moet optreden als kennispartner van deze diensten 

en personen om van West-Vlaanderen nog méér een recreatieve en ondernemende regio te maken. 

 



 

 

Economie. Onze kustprovincie kent een bruisende economische activiteit. Sectoren als landbouw en 

zeevisserij zijn historisch met de provincie verweven. Daarnaast is er echter ook een sterke industriële 

aanwezigheid en zijn ook handel en distributie heel goed ontwikkeld. Het flankerend onderwijsbeleid van 

de provincie zet sterk in op de afstemming tussen opleiding en arbeidsmarkt. De grootste uitdaging is 

minder de creatie van jobs, want er zijn meer jobs dan werkzoekenden en de profielen van de 

afgestudeerde jongeren matchen steeds minder met de profielen waar ondernemingen naar op zoek zijn. 

Met de lancering van Technoboost wil de provincie een belangrijke aanzet doen tot structurele 

oplossingen voor het nijpend tekort. Door de krachten verder te bundelen en samen te werken aan 

gezamenlijke noden willen de sectoren, het RTC en de provincie de slagkracht van hun acties vergroten.  

 

Het Zora-project biedt ook heel wat mogelijkheden. Zo bereiden wij onze onze jeugd voor op de 

uitdagingen van morgen. 

 

Daarnaast is onze provinciale ontwikkelingsmaatschappij heel belangrijk voor de realisatie van een 

krachtig sociaal-economisch beleid in de provincie. Ze houdt de vinger aan de pols bij alle belangrijke 

actoren die we nodig hebben om een sterke economie te realiseren. De acties voor starters, de 

accommodatie die ze ter beschikking stellen via onze bedrijvencentra, de visienota i.v.m. de nodige 

ambachtelijke en industrieterreinen, het zijn één voor één krachtige instrumenten.  

 

Het is hierbij heel belangrijk dat de nodige ruimte ontwikkeld wordt om te kunnen ondernemen. Hier 

kijken we uiteraard naar reconversie en naar het zuinig omspringen van de te ontwikkelen gronden. 

 

De POM speelt ook een belangrijke rol bij het vinden van oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek. 

Daarom zet men sterk in om het transport te laten gebeuren via onze waterwegen en wordt er sterk 

geïnvesteerd in de River Terminal te Wielsbeke en later te Roeselare. Onze belangrijke diepvriessector is 

hier sterk geïnteresseerd om hun producten via het watertransport bij onze havens te krijgen. 

 

De waterbeheersingswerken. Dit is en blijft een heel belangrijk domein binnen het werkgebied van de 

provincie. We kunnen er niet meer om heen dat ons klimaat aan het wijzigen is. 

 

In 2016 kenden we een nooit geziene wateroverlast in onze provincie en niemand kon er ook maar aan 

denken dat 2017 gekenmerkt zou worden door zijn enorme droogteperiodes. Na de schitterende werken 

die de provincie reeds gerealiseerd heeft in bufferbekkens om de wateroverlast te voorkomen, moet men 

dit nu aanvullen om die bufferbekkens ook te kunnen gebruiken bij de droogteperiodes. Daarom zal de 

provincie nu ook inzetten om privé-initiatieven te steunen bij landbouwers die zelf een bufferbekken 

aanleggen enerzijds om wateroverlast te voorkomen, maar om vooral bij droogte ook de mogelijkheid te 

hebben om dit water te kunnen gebruiken om te beregenen. 

 

U ziet me waarschijnlijk reeds aankomen bij het thema waar je me het niet kwalijk zal nemen dat ik hier 

wat langer bij stil sta. 

 

Wanneer je richting land en tuinbouw gaat kom je Inagro tegen. Inagro is niet meer het proefstation van 

Beitem van weleer. Het blijft natuurlijk nog het centrum om onze landbouwers te informeren over de 

verschillende rassenproeven, bemesting en fytoproducten. Maar het is uitgegroeid tot een niet meer weg 

te denken centrum in Vlaanderen met zijn verbreding naar platteland, oplossingen voor de 

klimaatswijzigingen, de energie-ommekeer en een visie op het ruimtegebruik. 

 

Het meest in het oog springend in 2018 zal de bouw zijn van de dakserre op de loods van de REO-

veiling. Dit opmerkelijk gebouw langs de ring in Roeselare, dat gezet wordt met aanzienlijke steun van 

de provincie, wordt een interessant project als voorbeeld voor het zuinig gebruik van de overgebleven 

gronden. 

 

Maar er zal ook gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologieën met onderzoek naar 

verschillende soorten verlichting, de hydrocultuur, het gebruik van verschillende soorten screens 

enzovoort. 

 

Inagro is ook steeds op zoek naar het zuinig omspringen met energie en het zoeken om zelf energie te 

produceren op onze land- en tuinbouwbedrijven. Na de biomassa-installatie, kwamen de proeven met 

allerlei soorten zonnepanelen. En gedeputeerde Naeyaert antwoordde positief op mijn vraag of Inagro 

ook zal mogen inzetten op windenergie. Het is heel belangrijk dat onze landbouwers meer objectieve 

resultaten krijgen over de rendabiliteit van een middelgrote windmolen; Inagro kan hier een belangrijke 

rol spelen. U ziet dat Inagro een heel dynamische partner is. 

 

Ik kan nog een eind verdergaan, maar het is niet de bedoeling om alles te herhalen wat tijdens de 

budgetbesprekingen reeds aan bod kwam. U ziet dat de provincie nog ingrediënten genoeg heeft om er 

een stevige lunch van te maken. 



 

 

 

Vijf jaar meerderheid in de raad. 

 

Beste Collega’s, 

 

Volgend jaar zijn er provincieraadsverkiezingen. 

 

Dit wordt mijn laatste repliek op de begroting vóór de volgende provincieraadsverkiezingen. 

 

Onze fractie kijkt terug op vijf jaar provinciaal beleid en wij kijken terug naar een aangename, 

sympathieke, goed georganiseerde provincie en op een goede samenwerking binnen de meerderheid. 

 

Het huidig provinciebestuur heeft het nochtans niet gemakkelijk gehad. 

 

Na jaren onderhandelen voor de beheersovereenkomst, die in 2013 uiteindelijk werd ondertekend voor 

een periode van zes jaar, heeft het provinciebestuur zich na de verkiezingen van 2014 gedurende reeds 

vier jaar moeten inlaten met de ‘afslanking van de provincies’ inzake de persoonsgebonden 

bevoegdheden. 

 

En dat de gevolgen niet zo prettig waren is hier meermaals aanbod gekomen. 

 

Het gaat hier toch over mensen zoals gedeputeerde Vanlerberghe het schetste. 

 

Naast deze afslanking van de provincies heeft het provinciebestuur daarnaast ook nog beleid moeten 

uitstippelen, voorbereiden en uitvoeren. 

 

Onze fractie wil de huidige deputatie en de provinciale administratie dan ook gelukwensen voor de 

manier, waarop zij dit alles hebben gerealiseerd . 

 

Ik ben persoonlijk heel tevreden over de budgetbesprekingen, het was boeiend en vermoeiend. Ondanks 

de afname van bevoegdheden blijven de budgetbesprekingen maar aandikken. Dit is nogmaals het 

bewijs dat er nog heel noodzakelijke ingrediënten overblijven om over te discussiëren. 

 

Ook de oppositie partijen hebben me positief verrast, niettegenstaande de afgunst van de provincies in 

hun flyers, zijn ze hier vooral uitgeblonken door bloemen en pluimen te werpen naar onze 

gedeputeerden voor het geleverde werk en voor hun toekomstig beleid. Waarvoor dank en houd het zo, 

dan is er de cohesie waarop gedeputeerde Decorte zo op steunde bij het begin van de besprekingen.  

 

Wat er ook van zij, ik wil eindigen met 3 citaten, één van Herman Teirlinck indachtig, meer bepaald uit 
zijn boek ‘Zelfportret of het galgenmaal’, één van Karel Jonckheere, en één van collega Hoflack. 
 
Herman Teirlinck wordt in zijn boek ‘Zelfportret of het galgenmaal “Liever gevreesd om zijn waarheid, 
dan gezocht om zijn schijn’. 
 
Als meerderheid worden wij door de oppositie liever gevreesd omwille van onze antwoorden op hun 
vragen en tussenkomsten, dan gezocht omwille van een te oppervlakkig betoog op de voorstellen vanuit 

de meerderheid. 
 
En wanneer u denkt dat ik mij vergis, weet dat volgens Karel Jonckheere ‘een politicus alleen de 
waarheid spreekt, wanneer hij zich vergist’. 
 
Met andere woorden, ofwel hebt u geluisterd naar de antwoorden op jullie vragen of tussenkomsten en 
kunt u deze beamen, ofwel meent u dat wij ons blijven vergissen, in welk geval wij toch de waarheid 
spreken. 
 
Collega Hoflack tenslotte sprak, tijdens de besprekingen over onderwijs, deze gevleugelde woorden over 
gedeputeerde Vereecke: ‘Deputé, ik moet u feliciteren met de manier waarop je over onderwijs spreekt. 
Het lijkt alsof je zelf jaren in het onderwijs stond. Chapeau voor wat je doet voor onderwijs.’. 

Collega's, dezelfde passie herkennen we bij alle gedeputeerden wanneer het gaat over de provincie. Die 
gedrevenheid mondde uit in een begroting die de provincie niet alleen op de juiste weg houdt, maar ook 
een nieuwe dynamiek geeft. 
 
Daarom zal de fractie van Open Vld in deze raad het aangepast meerjarenplan 2014-2019 en het 
corresponderend budget 2018 goedkeuren. 
 
Bedankt voor uw aandacht en nogmaals dank voor degenen, die deze begrotingsbesprekingen hebben 
voorbereid. 



 

 

 
Dank u.” 
 
De heer Roose, fractievoorzitter sp.a, brengt de repliek van de sp.a-fractie: 
 
“Mevrouw de voorzitter, 
 
Mevrouw en heren gedeputeerden, 

 
Waarde collega's, 
 
Ik heb met mijn collega van de Open Vld. niet afgesproken, maar ik had graag mijn tussenkomst gestart 
met een citaat. Hij eindigt, ik start. En ik wil vooraf mijn excuses aanbieden, want het is een Frans citaat 
is: ‘du choc des idées jaillit la lumière’. 
 
Een betere samenvatting van de basisvoorwaarde waar elk goed debat zou moeten aan voldoen, valt hier 
moeilijker te formuleren. Partijen verdedigen met vuur en passie hun standpunt en komen op basis van 
uitwisseling van hun uitwisseling van ideeën tot een gedragen beleidsvisie. Helaas opnieuw weinig tot 
niets van dit in de voorbije begrotingsdebatten. De inhoudelijke, ideologische tussenkomsten vanop onze 
banken waren schaars, zeer schaars. Wat we wel kregen was een eindeloos uitgesponnen reeks 

technische vragen. En deze focus op technische vragen is inderdaad geen nieuwe evolutie. Het is 
integendeel al wat jaren aan de gang. Maar het wordt wel elk jaar erger. En ik betreur dan ook namens 
de meerderheidsfractie dat wij in het bureau hierover geen consensus tot op heden hebben gevonden om 
na te denken hoe wij dit begrotingsdebat, en eigenlijk gans ons debat in deze raad, kunnen hervormen 
en voorbereiden naar een nieuwe bestuursperiode toe. Want straks zitten wij hier nog slechts met 36 
mensen. En zullen wij dan op dezelfde manier een begrotingsdebat organiseren. Ik denk dat dat toch, ik 
heb hier zeventien jaar gezeten, toch een periode aankomen is om daar toch eens grondig over na te 
denken op welke manier wij dit in de toekomst moeten doen. 
 
De eerste gedeputeerde nodigde ons bij zijn introductie uit om even stil te staan bij de vraag waarom 
een provinciebestuur in de toekomst nodig is? Hij kristalliseerde inderdaad zijn betoog rond de term 
cohesie: het samenbrengen van meerdere actoren op het maatschappelijk veld. 

 
Maar u kunt ook de vraag omkeren: waarom zijn de provincies overtollig? En hoe je de vraag ook stelt, 
je zou toch mogen verwachten wanneer hervormingen doorgevoerd worden, dat die gebaseerd zijn op 
bestuurlijke inzichten? Helaas blijven we vaststellen dat deze Vlaamse Regering in het algemeen en 
Minister Homans in het bijzonder haar beleid blijft baseren op bestuurlijke nijd, en niet op bestuurlijk 
inzicht. 
 
En één en ander wordt inderdaad verkocht als een efficiëntieoefening. Als een poging om het beleid 
dichter bij de burger te brengen. 

 Nochtans steden en gemeenten hebben weinig taken van ons provinciebestuur overgenomen? 
En de meer complexe taken zijn niet naar Vlaanderen gegaan of naar een lokaal bestuur. Zij 

hadden daar beiden geen goesting voor. En die zijn bij het provinciebestuur gebleven. Ik denk 
maar aan het zwembad in Brugge of de duiktank in Zwevegem.  

 En inderdaad bij de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord oefenen de provincies, sedert 1, of 
straks, op 1 januari 2018 niet langer de persoonsgebonden materies uit. Deze 
afslankingsoperatie, en een aantal collega’s hebben het reeds gezegd, liep allesbehalve vlot en 
de vraag zal zijn of binnen enkele jaren het Rekenhof inderdaad een efficiëntiewinst zal kunnen 
optellen, maar dat zal dan een andere waarheid zijn. 

 En in de ‘mindset’ van de West-Vlaming zijn de gevolgen van deze operatie nog vrij onbekend. 
Ja, sommige organisatoren uit het middenveld beseffen druppelsgewijs dat een belangrijke 
financieringsbron wegvalt. Ik was trouwens getuige hoe de Vlaams minister-president 
persoonlijk werd aangesproken door een plaatselijke organisator die meteen de koe bij de 
horens vatte en de betrokken politicus vroeg hoe hij in 2018 Vlaamse middelen kon krijgen voor 

zijn waardevolle culturele activiteit. Iets wat onwennig beloofde de politicus om dit even na te 
zien. En ik heb trouwens een klein beetje medelijden met al die Vlaamse excellenties die in de 
komende maanden waarschijnlijk zonder veel besef van het uitgebreid, divers takenpakket van 
de provincies, door meerdere organisaties en verenigingen, zullen aangesproken worden. 

 
Oud collega van ons Jan Durnez, noemde de provincie het kraakbeen van het lichaam. Onzichtbaar en 
onbenoemd, maar o zo nodig voor het voortbewegen en het functioneren van ons lichaam. Hoe lang, zei 
hij, zal het duren tot wanneer we ‘nieuwe provincies’ uitvinden, nadat we de ‘oude’ hebben afgebroken? 
 
En wanneer een volgende Vlaamse Regering de provincies volledig wil afschaffen dan zal ze eerst een 
ander intermediair niveau moeten uitvinden of ze moet ook onze West-Vlaamse gemeenten reduceren 

tot tien of vijftien om het beleid te kunnen vertalen vanuit Vlaanderen naar gemeenten en steden toe. 



 

 

Maar zelfs de meest rabiate tegenstanders van de provincies zijn de gedachte van een intermediair 
niveau genegen. 
 
Sommige collega’s dwepen dan met het idee van een stadsregio en dit om de rol van de provincies over 
te nemen. Deze regio’s, en wij hebben het vandaag ook nog gehoord, zouden dan minstens na een 
rechtstreekse consultatie van de bevolking worden samengesteld, om geen democratisch deficit te 
creëren. En vier of vijf stadsregio’s zouden dan een efficiënter West-Vlaams bestuursmodel moeten 
vormen. Ik moet eerlijk zeggen, ik plaats daar grote vraagtekens bij. Moeten we dan Westtoer opsplitsen 

in kleinere entiteiten? Moeten we dan de werkzaamheden van Inagro of POM herverkavelen naar 
stadsregio’s toe? 
 
Bestuurskundig is het afschaffen van de provincies zinloos. Maar om partijpolitieke redenen is er wel een 
argumentatie op te bouwen om de provincies af te schaffen. En de vraag is: wordt dit de leidraad van de 
Vlaamse Regering? Want ik hoor het mijn collega van de grootste oppositiepartij graag zeggen, onze lijn 
is de lijn van de Vlaamse Regering. Wil dat dan zeggen dat er geen partijlijn meer bestaat? 
 
Recentelijk wetenschappelijk onderzoek illustreert dat er toch onbewust op provinciaal niveau een 
community aanwezig is. Een aantal vorsers uit Antwerpen hebben aangetoond dat op vlak van woon-
werkverkeer, op het vlak van verhuisbewegingen, mensen dit doen vaak binnen de provinciegrenzen, 
ondanks het feit dat er geen enkele barrière is, om ergens anders te wonen of te werken, regels zijn of 

taksen zijn die die mensen dit verhinderen of bemoeilijken. 
 
Rond grote of regionale steden concentreren zich heel wat minder van wat men noem communities of 
gemeenschappen. M.a.w. onbewust is er blijkbaar toch nog een gevoel aanwezig.  
 
Onze fractie is het idee genegen dat wij moeten gaan vanaf 2019 naar méér provincie. Ik herinner de 
collega’s trouwens aan mijn oproep om steden en gemeenten samen te brengen voor het uitwerken van 
projecten inzake het internet of things in het kader van een Vlaamse call. We zouden deze methodiek 
vaker moeten toepassen wanneer er Vlaamse calls zijn, dat wij gemeenten en steden samen brengen, 
om West-Vlaamse belangen te verdedigen. Enkel met nog een groter provinciegevoel – zoals het 
Limburggevoel – kan een gefundeerd antwoord geboden worden op de populistische roep om het 
afschaffen te counteren. 

 
En omdat we oprecht geloven in het provinciale bestuursniveau durven we ook oproepen naar een 
provinciaal bewustzijn. Het provinciebestuur moet weg van de spreekwoordelijke borstel in de al even 
spreekwoordelijke hoek. We moeten integendeel zelfbewust zijn, vol zelfvertrouwen en op een assertieve 
wijze onze bevoegdheden uitoefenen. 2018 is misschien ons laatste jaar in deze legislatuur, maar het 
mag geen excuus zijn om niet het debat te voeren en het debat voor te bereiden hoe we straks onze 
provincie in de nieuwe leest willen zien. 
 
Collega’s, het budget 2018 zal afsluiten met een positief saldo van 5 miljoen euro. En de ontvangsten 
dalen met 10 % als gevolg van de verevening van financiële middelen en dit door het aftoppen van een 
deel van de onroerende voorheffing.  

 
Onze belastingsinkomsten en deze inkomst in de totale inkomstengroep groeit gestaag aan. In 2018 
komt 88% van onze inkomsten uit belastingen. Dat maakt ons kwetsbaar.  
 
Het investeringsbudget doorbreekt voor de tweede maal het plafond van 50 miljoen euro: in 2018 wordt 
precies 52 miljoen euro voorzien en hiervan wordt ongeveer 10 miljoen euro terugbetaald via subsidies, 
19 miljoen euro via leningen en het overschot wordt gefinancierd via eigen kredieten. Dus niet lenen, 
maar eigen kredieten.  
 
Er wordt ook 6,5 miljoen euro uit bestemde gelden gehaald, zodanig dat ze kunnen gebruikt worden voor 
de finaliteit waarvoor ze bestemd zijn. En dat betekent dat in dit fonds nog enkel middelen aanwezig zijn 
voor de ondersteuning van erfgoeddepots en het uitvoeren van projecten, strategische projecten in het 

kader van de planbatenheffing.  
 
Als fractie zijn wij tevreden met de prioriteiten die de deputatie legt en die zij vorige week in dit plenum 
heeft voorlegd. 
 
Wij blijven ijveren voor een progressief en positief beleid met diverse klemtonen: milieubewust, sociaal en 
welvarend, en ook consequent. Mevrouw Desoete, als wij over Egem praten, dan zijn wij daarin consequent 
dat wij onderzoek vragen. Maar wij begrijpen het bijvoorbeeld niet dat Groen zegt dat zij tegen Egem zijn, 
terwijl de natuurvereniging ter plaatse zegt dat het een correct en goed project is en dat eigenlijk de 
deputatie proficiat moet krijgen omwille van de geologische en de andere natuuraspecten die in het domein 
of in de site aanwezig zijn. Dit is ook consequent zijn. 

We willen toch een aantal kanttekeningen plaatsen voor de toekomst. 



 

 

Nu het stof van de interne staatshervorming wat is gaan liggen, wacht de uitdaging van Horizon 2017, al 
moeten wij het misschien 2018 of 2019 noemen. Maar een ambitieus project dat mikt op een 
bestuurlijke transformatie. Niet enkel denken vanuit georganiseerde diensten, maar in functie van 
strategische projecten. We steunen dit idee, maar tegelijkertijd moeten wij de moed hebben om ons op 
alle vlakken te herbronnen. Zowel op het vlak van personeelskosten, werkingskosten als subsidies zijn 
deze bedragen in het budget 2018 hoger ingeschat dan de rekening 2016. M.a.w. er is nog wat laag fruit 
hangend die we kunnen gebruiken om fors te investeren in onze provincie.  
 

En hetzelfde kan gezegd worden van de digitalisering van onze administratie. Ik heb vorige week een 
lans gebroken om in 2018 een radicale ommezwaai voor te bereiden van zowel het beslissingsproces als 
de communicatie om de digitalisering te introduceren, zowel om enerzijds de werkingskosten te 
reduceren, maar anderzijds om ook als provincie de leiding te nemen in het ganse moderniseringsproces 
van lokale besturen. Een proces waar wij vandaag een stuk achterop lopen. We hebben geen nood aan 
investeringen in de marge, maar integendeel aan een grondig plan. En voor onze fractie is het belangrijk 
dat het managementteam van onze administratie in de komende maanden een blauwdruk voorbereidt en 
terugkoppelt naar de raad en de deputatie. 
 
De afgelopen maanden zijn de problematieken van droogte, water-bevoorrading, nitraatoverschrijdingen, 
gezondheidseffecten, opvolging en financiële onzekerheden van individuele landbouwers hier meermaals 
ter sprake gekomen. En op elk van deze items werden afzonderlijke problemen en mogelijke oorzaken en 

oplossingen geschetst. Met andere fracties zijn we het eens dat er een globaal plan moet komen over de 
toekomst van onze West-Vlaamse landbouw. De sector heeft naar output nog altijd een zeer belangrijke 
economische impact. Behalve de Europese Commissie, is niemand buiten de provincie in staat om 
bakens uit te zetten en maatwerk af te leveren naar een toekomstige duurzame West-Vlaamse 
landbouw. En ik denk dat we het aan ons zelf verplicht zijn om hiervoor een inspanning te leveren. Een 
plan met duidelijke keuzes en met duidelijke prioriteiten.  
 
En hierbij kom ik naadloos aan bij mijn volgend aandachtspunt : m.n. de klimaatdoelstellingen van de 
provincie. In maart 2016 keurde de deputatie een nota goed om de eigen organisatie tegen 2030 CO2-
neutraal te maken. Vorig jaar werden voor de eerste maal de nodige budgetten vrijgemaakt om 
initiatieven inzake CO2-reductie terug te dringen. Maar de vraag stelt zich als we naar de toekomst toe 
niet wat ambitieuzer moeten zijn en dat we geen horizontaal programma moeten uitwerken waar de 

inspanningen die enerzijds de provincie doet, maar ook de POM, Inagro, Acacus, Minawa en ik vergeet 
mogelijks nog een aantal actoren, om die te bundelen, meer afstemming te krijgen, zodanig dat die 
grotere inspanningen gezamenlijk kunnen meer vorm geven en meer indruk maken op het klimaatbeleid.  
 
En tenslotte onderschrijft onze fractie eveneens de oproep in het plenum om na te denken om het aantal 
‘missing links’ in de toeristische fietsnetwerken aan te pakken door bestaande verbindingen op te 
waarderen of nieuw aan te leggen. En misschien moeten we daarbij de suggestie inderdaad bekijken in 
welke mate een gelijkaardige methodiek kan opgezet worden zoals er vandaag bestaat met het 
Fietsfonds om functionele fietsroutenetwerken te maken en uit te breiden en dit ook te voorzien langs 
trage verbindingen en groene assen.  
 

Collega’s, het is onmogelijk om stil te staan bij alle kredietposten van dit budget. Toch willen wij namens 
onze fractie de waarde uitdrukken over een aantal beleidsopties die deze deputatie en deze meerderheid 
neemt. 
 
Vorig jaar werd méér dan 4 miljoen euro uitgetrokken voor het inzetten van impulsen in de toeristische 
sector. De extra provinciale investeringen in evenementen, attractiepunten, belevingselementen en de 
aanleg van nieuwe kampeerautoterreinen moeten de toeristische aantrekkelijkheid van onze provincie 
versterken en zijn momenteel in uitvoering. En daarbij komt nog inderdaad 1,5 miljoen euro voor de 
organisatie van de zesde Triënnale van ‘Beaufort’. Met deze nieuwe editie wordt inderdaad teruggegaan 
naar de oorsprong. Met Beaufort wordt de Kust gepositioneerd als een cultuurtoeristische bestemming, 
cultuurtoeristisch. Ok, maar als wij het niet doen, dan doet het morgen niemand. En dat is uiteindelijk de 
finaliteit. Het is niet de bedoeling wie het doet, de vraag is: ‘wordt het gedaan?’. En de provincie neemt 

hier, meneer Ravyts, haar verantwoordelijkheid om dit uit te voeren.  
 
Ook in de komende jaren dient de provincie via Westtoer haar verantwoordelijkheid op te nemen op het 
vlak van de strategische beleidsplannen, die in de diverse regio’s reeds opgemaakt zijn of in 
voorbereiding zijn. Plannen die een basis vormen voor economische groei in deze regio. Plannen die 
investeringen vragen. Investeringen die niet altijd lokale besturen zelf, alleen, kunnen dragen. En daar 
moeten we ook kijken in welke mate we daar een nood kunnen lenigen en een vernieuwd zelfbewustzijn 
binnen deze regio’s tot stand brengen.  
 
We zijn bijzonder tevreden dat er een bedrag van 3 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de verschillende 
kanalen van de West-Vlaamse woningmarkt. De regionale sociale verhuurkantoren die hun waarde reeds 



 

 

hebben bewezen, zullen méér financiële middelen ontvangen om hun werking verder te ontplooien en het 
woonpatrimonium te renoveren.  
 
Het is een meerwaarde dat in elke regio van de provincie zijn eigen accenten kan leggen. De 
woonproblematiek trouwens aan de Kust is niet identiek als de woonproblematiek in Midden West-
Vlaanderen. Maar belangrijk is dat ook de bestaande woonactoren actief betrokken worden om 
bijvoorbeeld de private woninghuurmarkt te versterken. Het is trouwens geen geheim dat deze markt 
sterk onder druk staat en dat het vaak de mensen met een laag inkomen zijn die daar het eerst 

slachtoffer van zijn. 
 
Collega’s, het is duidelijk dat het provinciaal economisch beleid vrij ambitieus is, met gedeputeerde de 
Bethune, en toekomstgericht, hoe bescheiden ook die middelen soms zijn als wij die vergelijken met het 
Vlaams beleid. Maar het is wel sterk verschillend. Geen transformatiesteun aan individuele bedrijven, 
maar inzetten op innovatie en het versterken van cruciale sectoren door productvernieuwing te 
stimuleren. Het West-Vlaams economisch weefsel is een KMO-weefsel. En het zal dan ook een uitdaging 
zijn en belangrijk zijn dat de instrumenten die we via de POM inzetten zoveel mogelijk meerwaarden 
creëren voor elk West-Vlaams bedrijf, zodat ons provinciaal economisch beleid gedragen wordt door 
zoveel mogelijk ondernemers.  
 
Via het Fietsfonds wordt een uitgetekend functioneel fietsroutenetwerk verder beveiligd langs 

gemeentewegen. In 2018 is er voldoende budget om een 24-tal fietsprojecten op te starten of te 
voltooien. Een veilige fietsinfrastructuur, die complementair is en die moet zorgen dat het fietsverkeer in 
het woon-werkverkeer een belangrijke meerwaarde wordt. En ook de succesformule van de 
Fietskaravaan die nog altijd zijn onmene niet kent en die nog steeds zorgt dat mensen, zowel bedrijven 
als inwoners van lokale besturen naar de fiets grijpen om mobiliteit en verplaatsingen af te leggen.  
 
Tenslotte wordt er voor 12 miljoen euro geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van onze provinciale 
domeinen en groene assen. Op dit vlak vervult de provincie een unieke rol. Lokale besturen zijn niet 
altijd bij machte om natuurgebieden aan te kopen of te ontwikkelen. En het provinciebestuur is vandaag 
nog altijd het enig democratisch verkozen orgaan die zorgt dat elke inwoner op fietsafstand een groene 
long kan bezoeken. En de domeinen worden vaak op een multifunctionele wijze ingericht zodanig dat 
recreanten er gebruik kunnen van maken zonder de fauna en flora in het gedrang te brengen.  

 
En het spreekt voor zich dat dit financiële middelen vraagt om groene assen aan te kopen of om de 
wegbedekking te vernieuwen of de toegankelijkheid te verhogen. En deze investeringen zijn ons inziens 
zeer sociaal, duurzaam en toekomstgericht. Deze kleine oases van rust in een landschap en omgeving 
waar stress, geldgewin en vervuiling centraal staan zijn van een onschatbare waarden voor onze 
toekomst, maar  en dat is in tegenstelling met collega Pillaert, we vinden het een belangrijke uitdaging 
om aandacht te besteden aan een aantrekkelijke publiekswerking in deze provinciale domeinen. Want 
een aantal vaste gebruikers van deze domeinen, zijn als gevolg van de interne staatshervorming weg, 
zodat hun kennis en mankracht moet gecompenseerd worden. Het zou immers jammer zijn, mocht de 
West-Vlaming na de huidige financiële inspanningen de domeinen links laat liggen omdat ze onbekend of 
onbemind zijn. De domeinen integendeel moeten bruisen van activiteit. 

 
In 2018 wordt het eindpunt bereikt van de vierjarige herdenking van de Grote Oorlog. Volgend jaar, net 
zoals sommige collega’s reeds geciteerd hebben, worden een drietal belangrijke evenementen 
geprogrammeerd. Een herdenking waar de provincie stuwende kracht was en waar ze steeds de kwaliteit 
hoog in het vaandel voerde. Het herdenkingsprogramma zorgde trouwens voor een niet onbelangrijke 
economische terugslag naar de Westhoek.  
 
En het is zonneklaar dat een herhaling van een dergelijk grootschalig programma niet aan de orde is, 
meneer Ravyts, maar het zou een opportuniteit zijn om de opgedane expertise van de medewerkers van 
Gone West niet verloren te laten gaan. De provinciebesturen blijven bevoegd voor onroerend erfgoed en 
daarin is Monumentenwacht een belangrijke pijler. Dus waarom zou er niet kunnen nagedacht worden 
om met deze medewerkers via thematische programma’s West-Vlaams waardevol – al dan niet 

beschermd - onroerend erfgoed in de kijker te zetten. Dit kan zowel voor de West-Vlaming als voor de 
toerist aantrekkelijk zijn. 
 
En daarenboven kan de cel onroerend erfgoed haar medewerking verlenen om de haalbaarheid te 
onderzoeken om verwaarloosd onroerend erfgoed, waardevol, maar niet beschermd, te herbestemmen of 
terug in de economische markt te zetten met haar voormalige functie. Kortom een aantal nieuwe 
uitdagingen die grondgebonden zijn en die zeker waardig zijn en waarvan onze expertise eigenlijk 
vandaag in de diensten reeds aanwezig is. 
 
Collega’s, de sp.a fractie, en dat zal u niet verwonderen, zal het budget 2018 goedkeuren en ziet met 
volle verwachting uit naar de uitvoering van dit budget. 

 



 

 

Dank u wel.”  
 
De heer Dejaegher, fractievoorzitter CD&V, brengt de repliek van de CD&V-fractie: 
 
“Mevrouw de voorzitter, 
 
Collega’s, 
 

Gedeputeerden,  
 
Dames en heren, 
 
Ik heb eerst een kleine dienstmededeling te doen. Geen tube lijm, maar wel een verjaardagskroontje. 
Iemand onder ons krijgt een nieuwe voordeur, meer bepaald is dat collega Dirk de Fauw. Proficiat met uw 
60 jaar. Ik ga niet voorzingen, maar straks geeft hij een tournée. 
 
Collega’s, is het u opgevallen, dat we met zijn allen commissies en openingszitting niet meergerekend drie 
namiddagen en één avond hier urenlang hebben samengezeten, vragen gesteld hebben en gedebatteerd 
hebben zonder ons ook maar één minuut verveeld te hebben? Die één minuut verveling, ik neem aan dat 
dit voor de meesten toch zo het geval was. Misschien enkele uitzonderingen niet te na gesproken en 

uiteraard ook wel wat drukke agenda’s en bijgevolg wat afwezigheden op het einde van elke lange 
namiddag. Maar dat even buiten beschouwing gelaten. En ik ben daar trouwens minder negatief over dan 
collega Roose. Helemaal niet negatief zelfs, integendeel. Het probleem van een debat dat we straks in de 
toekomst misschien zullen kunnen voeren met z’n zessendertig, dat problemen zullen wij wel oplossen als 
het zich stelt. 
 
Maar is het u ook opgevallen dat we niettegenstaande de Jacobijns geïnspireerde afslanking van de 
provincies, niettegenstaande het grotendeels verdwijnen van sport, cultuur, jeugd en welzijn uit het 
provinciale budget en meerjarenplan er per gedeputeerde effectief meer vragen werden gesteld dan ooit 
tevoren in de budgetbesprekingen in deze legislatuur? 
 
Is het u ook opgevallen dat niettegenstaande soms wel, het mag ook gezegd worden, onderbouwde en 

gemotiveerde tussenkomsten en vragen en op één heel klein incidentje na de sfeer opvallend positief is 
gebleven én dat in de aanloop naar een verkiezingsjaar, én dat met een budget en meerjarenplan dat in 
een verkiezingsjaar verder uitgevoerd moet worden? 
 
Mij is het alleszins wel opgevallen, ik zou het anders niet vernoemen. Wel, collega’s, het werk van de 
financiële dienst en de griffie, dat was uiteraard weerom fantastisch, zoals we gewoon zijn, maar ook jullie 
waren fantastisch! Om die reden alleen al zal de CD&V – fractie – weliswaar met die nasmaak van die 
Jacobijnse afslanking nog een beetje in de mond – dit budget en dit gewijzigd meerjarenplan met 
enthousiasme goedkeuren. En ik verduidelijk u ook graag waarom! 
 
Maar eerste en vooral, jullie waren dus fantastisch, in het debat en soms nog meer met de vele plastische 

uitspraken, waartoe het debat wel een keer aanleiding gaf. 
 
Ik geef u enkele voorbeelden. 
 
Gedeputeerde Naeyaert, die zichzelf tijdens een van de debatten de dienstmaagd des heren noemde en 
zijn antwoord eindigde met de positieve boodschap ‘alles komt in orde’. Of gedeputeerde Vereecke – altijd 
goed voor enkele plastische oneliners – die in antwoord op een vraag over het taalgebruik op de speelplaats 
van de provinciale school het PTI stelde dat de vraag ‘bij het haar getrokken was’ maar positief eindigde 
met de woorden dat er bij hem gelukkig aan niet al te veel haar te trekken viel. Of de kritische 
beschouwingen ten aanzien van gedeputeerde Vanlerberghe, die positief gepareerd werden met de 
boodschap dat ze toch ook nog iets zou moeten kunnen doen in 2018. 
 

En ik zou zo kunnen doorgaan met nogal wat andere uitspraken te citeren. Al blijft het de uitdaging – en 
de provincie heeft er nogal wat, dat hebben we trouwens ook weerom geleerd, het blijft de uitdaging om 
door de bomen het bos te blijven zien, om de samenhang, de cohesie, jawel, te vinden in die talrijke 
tussenkomsten. 
 
Maar zoals ik al aangaf, het eindigde meestal met een positieve noot, zélfs van de oppositie! 
 
En niettegenstaande een spervuur aan kritische bedenkingen, kanttekeningen en vragen over Gone West 
vanwege collega Van Hootegem, vandaag afwezig, eindigde ze met de opvallende woorden: ‘maar we 
blijven positief!’. 
 



 

 

Welnu, collega’s, dames en heren, ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat die Jacobijnse afslanking van 
de provincies precies voor een nieuw elan, precies voor een nieuwe schwung in de debatten heeft gezorgd 
en wat meer is voor een nieuwe schwung van de provincies aan het zorgen is? De focus is duidelijk verlegd! 
De provincie staat in weerwil – spijtig genoeg - van het verlies voor mensen en middenveld, in weerwil 
van de extra last op gemeentelijke schouders, staat de provincie toch op scherp. Nu meer dan ooit met 
een scherpe blik op de toekomst, een scherpe blik op haar organisatie, een scherpe blik op haar domeinen, 
waterlopen, fietspaden en fietssnelwegen, op haar geschiedenis en erfgoed, op haar economie, haar 
landbouw en haar toerisme. En het is precies die focus, die scherpere en dus meer heldere positionering, 

die ook in deze raad duidelijk de vragen en tussenkomsten heeft aangescherpt. 
 
Dames en heren, 
 
U zou verbaasd opkijken, indien ik het omgekeerde zou vertellen. U zult daarentegen helemaal niet 
verbaasd opkijken, wanneer ik vertel dat eerste gedeputeerde Guido Decorte in zijn beleidsverklaring naar 
mijn aanvoelen nagels met koppen sloeg … toen hij het had over cohesie, over de provincie als verbindende 
factor! 
 
En ik geef u ook graag mee waarom! 
 
Op 16 november gaf eerste gedeputeerde Decorte dus zijn beleidsverklaring. De brave man kon toen niet 

weten dat op 27 november in De Standaard een uitgebreid artikel van de hand van Jef Poppelmonde 
gepubliceerd zou worden onder de titel: ‘Vlaming is meer gebonden aan provinciegrenzen dan hij denkt.’ 
 
Collega Roose verwees er ook al naar. En ik citeer: 
 
‘Provincies, dat zijn administratieve vehikels uit een ver verleden, die geen grote band meer hebben met 
de sociaaleconomische werkelijkheid. Stadsgewesten – centrumsteden en hun randgemeenten – zijn de 
ruimtes die ons leven bepalen en de bestuursniveaus van de toekomst. Met dat idee werden ook de 
professoren geografie Ann Verhetsel en Isabelle Thomas dertig jaar geleden opgeleid. Nieuw onderzoek 
haalt die overtuiging hardhandig onderuit.’, schrijft de journalist.  
 
De gemiddelde Vlaming pendelt dus binnen zijn provincie, verhuist binnen zijn provincie, werkt binnen zijn 

provincie, leeft kortom binnen zijn provincie. 
 
De echte Vlaming en bij uitbreiding de echte West – Vlaming wordt dan toch blijkbaar niet altijd zo goed 
en helder vertegenwoordigd in de Brusselse machtscentra, zoals sommigen ons willen doen geloven. Hij 
of zij houdt duidelijk niet van het centralisme. Het begin van het einde van het peperdure en 
geldverslindende grootstedenbeleid misschien?  
 
Bliksemschichten uit de hemel of niet, ballingschappen en moorden in de kelder, daargelaten. Misschien 
zou het zelfs dieper kunnen zitten, historisch geworteld zijn en te maken hebben met de verwijzing van 
gedeputeerde Decorte naar het ontstaan van de provincies, collega Ravyts, ja, zelfs tot in de Bourgondische 
tijd, in het Vlaanderen van die tijd, trouwens voor de liefhebbers een ander Vlaanderen dan het Vlaanderen 

van vandaag? 
 
Het zal een open vraag blijven wellicht of dit het geval was. 
 
Maar gedeputeerde Decorte had dus gelijk te stellen dat de provincie de verbindende kracht vormt en kan 
vormen tussen de West – Vlamingen, tussen de West – Vlaamse gemeenten en de vele maatschappelijke 
West – Vlaamse actoren. Verbinden met een goede dosis West – Vlaamse koppigheid en gedrevenheid 
maar in een open sfeer en zonder paardenbril, dat wordt de toekomst van de provincie West – Vlaanderen. 
 
Dat zal dus wel meer moeten zijn dan zoals een bepaalde krant heeft gedaan, het organiseren van een 
concours tussen burgemeesters die zonder het te weten om ter snelst moeten antwoorden op een 
misleidende mail, dat zal meer moeten zijn dan punten geven op een geografische ligging, die niet te 

wijzigen is. Je kan moeilijk je gemeente samen plooien en op een andere plaats bij een autosnelweg gaan 
leggen. Het zal alle West – Vlamingen klein en groot, van ver en dichtbij moeten verbinden. 
 
En met dit krantenartikel is trouwens nog maar eens bewezen dat er wel degelijk een onderhuidse 
grootstedelijke academische kracht bestaat die blijkbaar al dertig jaar lang de hersenen van de Vlaamse 
student doelbewust een bepaalde richting probeert in te duwen. De Rebels en Vlaamse bouwmeesters van 
deze wereld zullen dit artikel met een zuur gevoel in de maag gelezen hebben.  
 
Maar goed. 
 
Valt de cohesie van eerste gedeputeerde Decorte ook daadwerkelijk af te lezen uit de beleidsverklaring, 

het budget en meerjarenplan? 



 

 

 
Het zal in die context, collega’s, ongetwijfeld louter toeval zijn dat gedeputeerde De Block voor een keer 
niet het kader schetste, maar stelde dat de provincie de chapelure is, of gedeputeerde Naeyaert die het 
spel van twee orgels tegelijk bejubelde, wat hij daarmee ook bedoelt, weet ik niet. De quote van 
gedeputeerde Vereecke – neem me niet kwalijk Carl – kon ik evenwel plots niet meer volgen, de quote 
van de zandkorrels, herinner u: ‘Je hebt één zandkorrel, maar als je er twee hebt, heb je er een hele hoop’ 
of toch iets in die zin. Niettemin, de zandkorrels vertonen ook cohesie, tot nader order trouwens aan de 
West – Vlaamse kust origineel terug te vinden. 

 
Dames en heren, collega’s, 
 
Het antwoord op de vraag of de provincie West – Vlaanderen daadwerkelijk de West – Vlamingen wil 
verbinden met wat opgenomen is in dit budget en meerjarenplan, hoe kan het ook anders, is positief. 
 
Als je West – Vlamingen wil verbinden, dan is het daarbij helemaal niet fout dat de provincie haar nieuwe 
rol, haar nieuwe taakstelling, bekend wil maken in een nieuwe regiomarketingstrategie en 
regiomarketingcampagne? De inhoud van de vorige is nu eenmaal achterhaald door deze nieuwe situatie. 
Er is bij mijn weten toch helemaal niets fout aan een bestuur dat zijn nieuwe taakstelling en profiel bij zijn 
inwoners bekend wil maken. Daar kleeft geen geurtje aan, zolang het uiteraard maar niet over personen 
en partijen gaat. Het was één van de kritieken tijdens de debatten en daarstraks ook, een kritiek die ik 

helaas niet kan delen. Als je in de aanloop naar verkiezingen aan de burger nog niet eens zou mogen 
vertellen wat het bestuur, waarvoor ze naar de stembus trekken, nu allemaal zal komen te doen in een 
nieuwe periode? Dan zijn wij bijlange nog niet thuis. 
 
West – Vlamingen verbinden zullen we alleszins ook niet doen door aan de ene kant bijvoorbeeld te pleiten 
voor meer provincie. Door te stellen dat we voor veiligheid zijn – in wezen trouwens altijd met voorsprong 
een federale en gemeentelijke bevoegdheid geweest – en dan omgekeerd te stellen dat de provincie wel 
degelijk mag inzetten op veiligheid, maar aan de andere kant het provinciale onderwijs moet overgedragen 
worden aan het GO! omdat het ‘concurrentieversterkend’ zou werken? Begrijpe wie kan. Ik heb de uitleg 
trouwens ook niet gehoord of ook niet gekregen. Of nog een bewijs van hoe je met gemak een wedstrijd 
op twee benen dansen toch kunt winnen. 
 

West – Vlamingen zullen we daarentegen wel samenbrengen door te blijven inzetten op die domeinen, 
waarop we al jarenlang consequent blijven inzetten. We verbinden ze haast letterlijk in de werkelijke zin 
van het woord met verder in te zetten op de fietspaden en straks toch ook wel op de fietssnelwegen. We 
verzoenen ze, mens en omgeving met de waterlopen, door in te zetten op een natuurlijke ontwikkeling 
maar tegelijkertijd ook in te staan voor een degelijk onderhoud en een bescherming bij wateroverlast. Ook 
dit budget vertoont opnieuw heel wat inspanningen daartoe. We brengen West – Vlamingen samen in de 
vele toeristische en economische initiatieven die ontplooid worden: de toeristische impulsen, de 
inspanningen voor de logistiek, West Deal en zijn transformatie van de West – Vlaamse economie, het 
Westhoek impulsplan en nog vele andere. Van coherente beleidsvisies gesproken!  
 
We verbinden de West – Vlamingen in een consequent aanbod aan recreatie en ontspanning in de vele 

provinciale domeinen, de oudere, maar ook de nieuwere. Er is, heb ik toch nagekeken, denk ik bijna geen 
enkel provinciaal domein te vinden, en zo goed als geen enkele groene as, waar of waaraan in het komende 
jaar en de komende jaren niets zal gebeuren. En uiteraard komt er ook het nieuwe domein IJzerboomgaard 
dat stilaan vorm aan het krijgen is en waar nu nog enkele bijkomende serieuze inspanningen geleverd 
zullen worden. Overal zijn er investeringen, verbeteringen of afwerking gepland en waar nog niet, wordt 
de toekomst voorbereid door het nodige studie – en onderzoekswerk! En zelfs al is er sprake van een 
putjesproblematiek, wanneer de Kleiputten van Egem ter sprake kwamen, het wordt gewoon onderzocht 
of het een meerwaarde kan betekenen. En ik zou de gedeputeerde toch wel willen gelukwensen: Chapeau 
voor die enorme inspanningen op dit vlak. 
 
Meer nog, we brengen onze medewerkers van dit bestuur ook samen door in te spelen, hoe kan het ook 
anders, op de wijzigende omgeving en uiteraard dan met de verkoop van het provinciehuis Abdijbeke door 

die mensen te bundelen en hun krachten te bundelen in Boeverbos, het Tolhuis economisch te oriënteren 
of te heroriënteren en te investeren in een parel op de markt van Brugge, het provinciaal Hof. 
 
We zetten met de provincie de lijnen uit in het klimaatbeleid in West – Vlaanderen, al kan het wel zo zijn, 
akkoord, dat er misschien hier en daar een tandje kan en moet bijgestoken worden. Maar bijvoorbeeld ook 
Acasus zal op dat vlak de lijnen kunnen uitzetten en meer bepaald voor wonen, energie en klimaat in de 
Westhoek en erbuiten, eens de geplande werken daar in dit budget opgenomen ten volle uitgevoerd zullen 
zijn. We verbinden de West – Vlamingen en de West – Vlaamse landbouw met de toekomst door het beleid 
binnen Inagro maar vooral ook met een toonaangevend project zoals de dakserre, jawel, in Roeselare. Ik 
ben ervan overtuigd dat ze met velen zullen komen kijken naar dit voor deze provincie en voor Vlaanderen 
vernieuwende project! 

 



 

 

We verbinden de West – Vlaming met zijn geschiedenis, door zorg te dragen voor ons erfgoed met 
restauratieve projecten zoals Wolvenhof of d’Aertrycke, met investeringen in Raversyde of door zorg te 
dragen voor de ontsluiting van onze geschiedenis voor het laatste jaar met de erfgoeddepots maar ook via 
projecten zoals Gone West met Waterfront, het beeldjesproject CWRM of de vredeshappening. Naar de 
kritiek op het Kraterfront, ik kan het moeilijk verbergen, heb ik wel enigzins oor, dus krijgen we de kans 
om met de komende projecten nog anders en misschien nog beter te doen. We verbinden bovendien ook 
de kust, we verbinden de kust met Beaufort, met eenzelfde knipoog. En of dat nu toerisme of cultuur is, 
het zal mij eigenlijk worst wezen. Het zegt meer over de politieke bedenkers van de afslanking, dan over 

het evenement zelf dat ongelofelijk waardevol is voor de provincie en voor onze kust. En we krijgen – 
helemaal nieuw is dat – de kans om de West – Vlamingen ook dichter bij elkaar te brengen in het nieuwe 
beleidsdomein wonen! 
 
Dat alles binnen de gebiedsgerechte, geïntegreerde aanpak die vorig jaar al werd gelanceerd en op de 
sporen werd gezet. En met de nog immer belangrijke impact van de vele Europese programma’s en 
fondsen, waarin de provincie West – Vlaanderen, of dat je dat nu gelooft of niet, het is de werkelijkheid, 
waarin ze uitmuntend werk verricht! De vele projecten zijn haast niet te tellen, maar ze illustreren ten 
overvloede dat de provincie helemaal geen overbodige instelling is. Ik zie dit letterlijk verbindende werk 
over de grenzen heen niet gebeuren in kabinetten en ministeries in een groot kantoorgebouw ver af. 
 
De provincie is de ideale schakel tussen de Wet – en de Dorpsstraat, ze staat voldoende dichtbij om te 

weten waar het concreet over gaat en om te kunnen luisteren naar de mensen, maar ze staat ook net 
voldoende ver af om met kennis van zaken, in alle rust, een onderbouwd oordeel te kunnen vellen over 
moeilijke dossiers. Dat zie ik in Brussel helaas bijzonder moeilijk gebeuren! Verbinden staat met andere 
woorden recht tegenover een centralistisch machtsdenken dat steunt op een verdeel- en heersvisie. 
 
Collega’s, 
 
We hebben een budget en meerjarenplan voor ons liggen dat in evenwicht is, dat sluitend is, dat verwerkt 
heeft wat moest verwerkt worden, dat rekening houdt met de bestuurlijke toekomst voor onze West-
Vlaming en dat aan alle decretale toetsingscriteria voldoet! Meer nog, er is ook in de toekomst nog 
voldoende ruimte om verder te werken. Of om het met de woorden van collega Ravyts te zeggen: ‘er is 
goed geboerd!’. 

 
Om af te ronden met de wel meest gebruikte uitspraak van de voorbije zittingen: ‘wat dat just is, is just, 
wat dat nie just is, is nie just!’. 
 
Wel, collega’s, wij keuren goed, want dit meerjarenplan en budget zitten ‘just’!. 
 
Dank u wel.” 
 
De voorzitter dankt de fractievoorzitters voor de beschouwingen die zij brachten. 
 
De eerste gedeputeerde, dhr. Decorte brengt zijn eindrepliek: 

 
“Dank u wel mevrouw de voorzitter, beste collega’s,  
 
ja, er is toch tijd, kosten, noch moeite gespaard om van deze budgetbesprekingen toch wel een pareltje 
van inspraak te maken. Weet je dat er meer dan tweehonderd vragen zijn gesteld in de commissies en 
dat er voorafgaand aan de plenaire zitting 122 vragen zijn ingediend vooraf? En ik heb dan alle replieken 
en alle vragen staande ter zitting, mevrouw de voorzitter, eigenlijk nog allemaal niet meegerekend. Ik 
denk dat dit toch een keer mag gezegd worden dat wij vanuit de deputatie eigenlijk deze raad alle vrije 
ruimte hebben gegeven om deze budgetbesprekingen grondig te kunnen bespreken. En ik breng bij deze 
een eresaluut aan onze voorzitter, die streng, maar rechtvaardig al deze debatten heeft geleid. Bedankt 
ook aan de secretarissen.  
 

En zoals het in een democratie past, ook deze namiddag hebben wij aan de fractieleiders, aan iedere 
fractieleider ruim de kans gegeven om hier ronduit z’n mening te zeggen, zowel vanuit de oppositie als 
vanuit de meerderheid. 
 
Maar ik ga over tot de orde van de dag en ik ga wat proberen te antwoorden op enkele van de vele 
opmerkingen die hier gegeven worden. U zal het mij vergeven dat ik niet op alles kan antwoorden. Maar 
ik denk dat deze tussenkomsten eigenlijk ertoe moeten leiden om volgend jaar, tijdens het belangrijke 
werkjaar, ook nog een aantal facetten in de raad dieper te kunnen te gaan bespreken.  
 
Ik begin bij Groen, bij mevrouw Gerda Schotte. U hebt inderdaad, dank je wel voor het originele 
geschenk. Ik vond het wel een beetje weinig milieuvriendelijk in dat plastiek zakje zo, dat vond ik wel 

een beetje. Maar dat is toch wel met dank aanvaard. Voor wat de overheveling van de 



 

 

persoonsgebonden materies betreft, dat die niet allemaal zijn geslaagd. Ja, ik weet het, er zijn een 
aantal mensen die het niet graag horen, maar dit debat moet in het Vlaams parlement gevoerd worden 
en niet hier. Als het provinciaal zwembad niet is overgeheveld, moet men dat in Brussel gaan zeggen. De 
problematiek van Be-Part. Dan vind ik dat dit daar het debat, ik nodig u uit om dit door te geven aan uw 
fractie en daar zeker en vast het debat te gaan voeren. U hebt kritiek op communicatie. Ja, er zijn al 
twee fractieleiders vanuit de meerderheid die mij hierin hebben gesteund en duidelijk gezegd hebben dat 
wij toch als provincie het recht hebben om die nieuwe grondgebonden materies kenbaar te maken aan 
onze bevolking en wij gaan dit niet doen, meneer Pillaert, via advertenties. Het zal een breder en een 

interessanter verhaal worden. Om de West-Vlaming er nog meer van te overtuigen van de zin van dit 
provinciaal beleid. En u haalt er een aantal dingen in, ja, heel wat, te veel om op te noemen. Onder 
andere het klimaat zit er in. Die 800 meter in Avelgem, die wij niet doen in ternair zand, maar wel in 
asfalt, terwijl dat wij 52 km wel al doen in ternair zand. U haalt er altijd die negatieve dingen uit. U heeft 
ook kritiek over ons klimaatbeleid. Maar ik kan u toch wel zeggen dat wij deze morgen al negen dossiers 
hebben goedgekeurd naar de gemeenten toe rond het klimaatbeleid. En daarbij zitten al twee dossiers in 
rond woonbeleid. Om maar te zeggen dat wij ook rond dit wonen heel sterk bezig zijn. Ik haal uit de 
tussenkomst dat u pleit voor meer groen en minder bizons, maar ik ging er eigenlijk niet op 
tussenkomen. Maar ik moet toch even alluderen op de opmerking van meneer Roose in verband met dat 
verhaal van de putten van Egem. Ja, inderdaad, ik schrok toen ik de krant las woensdagmorgen dat 
Natuurpunt, de torenvalk eigenlijk, radicaal tegen jullie visie is en dat zij dat wel willen, terwijl dat wij, 
en laat dat duidelijk zijn, nog maar bezig zijn met een onderzoek. Punt. Niet meer dan dat. En er staat 

zelfs in de krant dat ik felicitaties heb gekregen. U kunt begrijpen dat ik bijzonder nieuwsgierig was. En 
wat heb ik gedaan? Gaan neuzen in mijn briefwisseling en dat klopt wel zeker. Op 3 juni 2017. ‘Geachte 
heer Decorte, beste Guido, de stuurgroep van Natuurpunt torenvalk te Tielt, bijeen op 3 juni 2017, wenst 
u te feliciteren met de initiatieven die genomen worden voor de Kleiputten van Egem’. Ik moet eerlijk 
zeggen, ik was het vergeten, maar ik ben daar wel dankzij de krant een beetje fier op. Conclusie: ik stel 
vast dat er verschillende soorten groen zijn. 
 
Goed, als ik bij Kurt Ravyts kom. Ja Kurt, je vergelijkt mij met een Getuige van Jehova die ziet vanuit de 
hemel wat de toekomst, uit de hemel van Oostduinkerke, wat de toekomst van de provincies te bieden 
hebben. Ik ga vanavond naar het strand van Oostduinkerke. Ik heb het nog nooit gezien, maar ik zal het 
toch een keer proberen. Maar ik weet niet hoe dat je dat nu vergelijkt met een Getuige van Jehova en 
Guido die kijkt naar de hemel en de toekomst van de provincie, ik ga nog een keer proberen vanavond. 

Nu, alle gekheid op een stokje, uw terugblik naar het financieel beleid en het siert u dat u dit zeer 
nauwgezet opvolgt en u zegt inderdaad een groot bedrag rond de investeringen en de problematiek die u 
terecht aanhaalt waar wij inderdaad geconfronteerd worden met een aantal zaken die wij zelf niet in de 
hand hebben, die wij moeten verplaatsen, die wij moeten gaan uitstellen. Ja, je zegt dat wij daar nog 
veel dingen betalen en doen, waarvoor dat wij niet bevoegd zijn. Welnu, ik antwoord, ik geef het 
antwoord van Peter Roose: ‘als wij het niet meer doen, dan doet niemand meer iets’. Eigenlijk is dat de 
moraal van het ganse verhaal. Uw grondgebonden accenten en daarin zegt u dat wij moeten stoppen 
met kastelen aankopen. Ja, ik weet niet, het is toch al een tijdje geleden collega Naeyaert dat wij nog 
kastelen hebben gekocht. En als wij er eentje hebben gekocht, dan was het belangrijk om natuur aan te 
kopen. Het was de voorwaarde, 43 ha natuur aankopen en het kasteeltje hebben wij er eigenlijk bij 
moeten kopen. Wij hebben het gedaan voor bijkomend patrimonium rond de provinciedomeinen. 

Daarvoor hebben wij het gedaan. En op welke andere kastelen dat je allusie maakt, als het gaat over het 
provinciaal hof, dan zeg ik u dat wij met deze deputatie met deze meerderheid echt fier zijn dat wij onze 
nek hebben uitgestoken om dit aan te kopen. Hadden wij dit niet gedaan, dan had de privé dat mee. 
Welnu, wij zijn daar echt fier op, jaren hebben wij gewerkt, maar wij hebben dat provinciaal hof binnen 
voor de West-Vlaming en niet voor een of andere kledingzaak. Ik ga verder. U hebt inderdaad gezegd 
dat wij alle grondgebonden materies, dankzij onze inzet, dat wil ik antwoorden. U hebt gezegd dat wij te 
veel gezaagd en geklaagd hebben. Ik wil nog een keer zeggen dat wij gevochten hebben, gevochten 
hebben om ervoor te zorgen dat al die grondgebonden materies in de provincie gebleven zijn. Hadden 
wij dat niet gedaan, dan denk ik en ben ik ervan overtuigd, dat er meer zou gegaan zijn naar Brussel. Er 
zijn er die dat plezant zouden gevonden hebben, maar deze meerderheid vindt het goed dat wij met 
deze deputatie, met deze mensen er voor gevochten hebben om zoveel mogelijk grondgebonden 
materies te blijven behouden hier in onze provincie. 

 
Ik kom bij raadslid Pillaert terecht. Ik vind dat u, ja, uw tussenkomsten eigenlijk naarmate dat het einde 
nadert van deze legislatuur dat die rustiger geworden zijn. Er zitten daar echt een aantal goeie, 
constructieve zaken in, die, waarvoor ik zeker, en mijn collega’s ook, oog voor hebben en ook oor voor 
hebben. U hebt het over toerisme, dat er meer middelen nog moeten gaan naar toerisme. Maar ik 
antwoord daar op dat wij er al heel veel meer hebben bijgestoken. Omwille van het feit dat de vroegere 
minister, meneer Bourgeois, heel veel deed voor de provincie West-Vlaanderen en Westtoer om ons te 
ondersteunen. Maar zijn opvolger, wij stellen vast dat hij West-Vlaanderen een beetje vergeet. En dat hij 
minder financiert naar West-Vlaanderen en vandaar, collega, dat wij een beetje meer moeten bijsteken. 
Dat is eigenlijk de reden. En voor wat die fietswegen betreft, die fietspaden. Ja, wij zijn de enige 
provincie die 60% geeft en Vlaanderen 40%. Waarom doen wij dat? Omdat wij de gemeenten graag 

zien. Omdat wij hen graag willen ondersteunen. Want in andere provincies moet die 20% door de 



 

 

gemeente zelf betaald worden. Wij doen dat niet. En als er daar middelen vrij komen, collega, ik weet 
niet of je akkoord bent of niet, maar wij gaan ze gebruiken om nog meer te investeren in die fietswegen. 
Rond die serre. Dat die serre geld zal kosten en veel geld zal kosten, welnu, wij staan daar echt achter. 
Wij moeten durven innoveren. Ook uw partij. Mijn partij. Alle partijen. Schreeuwen luidkeels: wij moeten 
sterker inzetten op innovatie. Welnu, wij doen dat. Wij brengen dat in de realiteit. En het Mag meer 
kosten omwille van het feit dat wij gaan kunnen bewijzen aan de sector op welke manier dat wij hen 
kunnen mee innoveren. De provinciedomeinen, dat wij daar niet te hoog mogen springen en de 
persoonsgebonden materies niet te veel mogen binnen laten. Ik kan u daar een stuk in volgen. Wij 

moeten inderdaad opletten en goed zien wat wij daarmee doen.  
 
Ik kom bij de vld, Piet Vandermersch. Ja, ik vind, het siert u als vld dat jullie de analyse hebben gemaakt 
van het budget. Maar het is maar normaal, want de grote man van het budget, die zit in jullie partij. Het 
is dan ook maar normaal dat dit ook gebeurt. En zeer terecht zeg je, dat wij een zeer goed financieel 
resultaat hebben, ondanks de sterk teruggedrongen ontvangsten van het Provinciefonds en van de 
ontvangsten op de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Wij zijn dat misschien al vergeten, maar 
het is wel realiteit geweest. En terecht maakten jullie ook opmerkingen dat er hard is gewerkt aan dat 
personeelsbeleid. Collega Vereecke is er inderdaad in geslaagd om het aantal personeelsleden te doen 
dalen, zonder ook maar iemand te moeten ontslaan. Ik denk dat dat ook iets is, waar hard achter de 
schermen is gewerkt. Er is over gediscussieerd over de overhead. Welnu, ik durf toch wel te zeggen dat 
dit allemaal is gebeurd. Ik heb genoteerd, u bent daar nochtans geen voorbeeld van, dat wij moeten 

stoppen met diëten. Ik dacht dat jij nog altijd aan het diëten was. Wel, wij moeten stoppen met diëten, 
maar het is in de positieve zin, want wij moeten volop inzetten op onze grondgebonden materies. En 
jullie zeggen vooral economie, land- en tuinbouw, waterbeheersingswerken, die moeten daar ook een 
belangrijke rol in spelen.  
 
Ik kom bij de sp.a. Bij Peter Roose. Ja Peter, ik kan u volgen in uw redenering, waarin, ik vind dat toch 
wel een keer belangrijk om aan te halen, misschien voorzitter iets voor het bureau voor de komende 
weken, waarin je terecht vraagt naar een meer inhoudelijk debat in deze raad. De technische aspecten 
zijn inderdaad, en wij vergeten dat soms, voor de commissies. Maar het inhoudelijk debat, dit is en moet 
blijven in de raadzaal. Ik vind dat wij in deze raadzaal ons niet moeten wegsteken achter cijfers, maar 
wij moeten durven kleur bekennen. Ik denk dat dat onze job is als politicus, ook op het provinciale 
niveau. Het doet mij deugd te horen vanuit de sp.a, dat jullie pleiten voor nog meer provincie, voor een 

vernieuwd, ik het dat zo genoteerd, provinciaal bewustzijn. Met enkele terechte aandachtspunten: de 
digitalisering voor de administratie. Ik denk dat daar inderdaad, je hebt dat vorige week aangehaald, ik 
denk dat er daar voor de provincie als kennispartner eigenlijk een belangrijke uitdaging ook in zit. De 
klimaatdoelstellingen van de provincie heb je ook aangehaald. Ik heb juist medegedeeld hoe ver dat wij 
daar in staan.  
 
En dan kom ik bij de collega van CD&V, Christof Dejaegher. Ja, ik zou toch wel eens zeggen, bedankt 
voor uw ondersteuning. Het doet mij en de deputatie toch wel deugd dat jij eigenlijk wel, voor een groot 
stuk een antwoord hebt gegeven op een aantal opmerkingen vanuit de minderheid. Ik citeer enkele 
zaken: de afslanking van de provincies. U bekijkt dat zeer goed en u zegt: daardoor hebben wij precies 
een nieuw elan gekregen, precies een nieuwe schwung in de debatten voor gezorgd. Ik denk dat dat ook 

wel waar is, dat dat eigenlijk die persoonsgebonden materies ook een gevecht, ook een uitdaging 
geweest is voor ons, op welke manier dat wij sterker kunnen inzetten op die grondgebonden materies. 
Ja, dat wij dan met de provincies de ideale schakel zijn tussen de Wet- en de Dorpstraat en weg van het 
centralistisch machtsdenken, de provinciale werking gebeurt niet in kabinetten en in ministeries. Ik denk 
dat dat allemaal wijze woorden zijn. Het antwoord op die vragen, die je geeft, dat is eigenlijk een beleid 
voeren heel dicht bij die mensen. Met onze kennis en onze know how erbij.  
 
Bedankt allessinds aan alle fractieleiders voor uw constructieve inbreng. 
 
En tot slot. Ik heb eigenlijk in mijn beleidsverklaring duidelijk die vraag gesteld aan alle fracties: waarom 
een provincie? En vanuit de meerderheid krijg ik het antwoord als ik dat samenvat: nog meer provincie 
en zij willen een nog sterkere provincie. En dit komt inderdaad, en ik wil daar nog een keer op terug 

komen. Dat komt zeer goed overeen met de resultaten van dit belangrijke onderzoek, waar collega 
Dejaegher en Roose al op gealludeerd hebben, naar de geografische gemeenschap waarbij mensen 
leven, wonen en werken. Mensen, ik raad u aan om dat toch een keer van die mensen zelf grondig te 
lezen. Niet het krantenartikel, maar de studie. En dit onderzoek toont aan dat de provincie de 
schaalgrootte is waarbinnen mensen leven en zich verplaatsen. De resultaten van dit onderzoek gooien 
de discussie over het aangewezen tussenniveau tussen gewesten en gemeenten weer helemaal open. Dit 
zeggen de professoren Verhetsel en Thomas. En zij stellen hierbij twee belangrijke vragen. Het komt niet 
van mij, het komt van hen. 1) staan de steden en hun randgemeenten wel echt het dichtst bij de 
leefwereld van de mensen en 2) dat is heel belangrijk, het begint met het woordje ‘en’, en is de 
opsplitsing van de provincies naar nog heel wat meer entiteiten wel verantwoord? Zij besluiten, neem de 
zin van mij over, hij komt van hen: ‘de overheid is maar beter voorzichtig met het naast zich neerleggen 

van de historische grenzen en de intense relaties die daaruit gegroeid zijn’. Dat is er één die er op is en 



 

 

die niet van mij komt. Die niet vanuit West-Vlaanderen komt. Wel, ik vind, dit is belangrijk, dit is 
belangrijk voor de politiek, voor alle partijen om dat eens grondig nogmaals te bekijken en te 
onderzoeken. En ik kom terug naar de provincie West-Vlaanderen. Wij hebben hier een collega Verkest 
met jaren ervaring. Hij heeft een heel mooie inhoudelijke quote gebracht tijdens de zitting, ik citeer: ‘het 
provinciale niveau is het juiste niveau en heeft de juiste schaalgrootte om een goed economisch beleid te 
kunnen voeren’. Dit spreekt boekdelen. Ik heb ook geluisterd hier vandaag naar het antwoord op mijn 
vraag ‘waarom een provincie vanuit de minderheid?’. Ik hoor een duidelijk antwoord vanuit het Vlaams 
Belang, dat jullie resoluut kiezen voor de regiobesturen. Wat ingaat tegen de visie van die studie. Ik hoor 

duidelijk vanuit Groen, dat zij duidelijk kiezen voor die stadsgewesten. Een duidelijke boodschap. Maar ik 
hoor een nieuw verhaal, en ik meen dat, vanuit de N-VA-fractie. En ik hoor meneer Pillaert vanuit uw 
tussenkomst: ‘voortdoen met de grondgebonden materies’. Welnu, één en ander is bij jullie aan het 
bewegen. Want N-VA-gedeputeerde en voorzitter van de VVP-Luk Lemmens, die zegt vanuit Antwerpen, 
en ik citeer: ‘het provinciale niveau is volgens hem door de schaalgrootte en opgebouwde know how 
ideaal om problemen aan te pakken die gemeentegrenzen overstijgen en die te groot zijn voor de 
gemeenten en’ zegt hij ‘we zijn klein genoeg om dicht bij een probleem te staan en het te begrijpen en 
we zijn groot genoeg om oplossingen mogelijk te maken. Ik wou dit toch eens vandaag hier citeren.  
 
Beste collega’s, alle argumenten die ik hier vandaag pro-provincie heb gehoord, kan ik samenvatten 
onder de noemer ‘cohesie’. Het provinciaal gevoel. De provincie als streekmotor. De provincies die 
partners samenbrengt. De provincie die een brug slaat tussen het lokale en het Vlaamse niveau. En ik wil 

nog eens de quote van oud-collega Jan Durnez herhalen, die Peter Roose gezegd heeft: ‘De provincie is 
en blijft het kraakbeen van het bestuurlijk landschap. Onzichtbaar, maar onmisbaar om een coherent 
beleid te maken.’.  
 
Wat is nu de conclusie uit dat ganse, boeiende verhaal van vijf jaar, bijna zes jaar hard te werken? 
Welnu, als ik al die elementen samenbreng, als ik ze samenbreng, ja, dan ben ik meer dan ooit overtuigd 
dat de provincie niet het probleem is, maar wel de oplossing. Een intermediair bestuur met net de juiste 
schaalgrootte. De nodige netwerken en de vereiste expertise. Een gedreven motor, die lokale besturen, 
die middenveldorganisaties, maar ook Vlaanderen kan meehelpen ondersteunen en ook mee 
samenwerken. En net daarom, daarom, geloof ik dat onze provincie echt, maar dan ook echt leeft. En ik 
vraag dan ook dat iedereen, iedereen die hier in dit halfrond, die deze overtuiging deelt, dit budget, deze 
meerjarenplanning en ook de achterliggende visie mee goedkeurt. Ik dank u.”. 

 
De voorzitter dankt de diensten voor de inspanningen die zij leverden tijdens de budgetbesprekingen. De 
voorzitter dankt de secretarissen en de heer Pertry in het bijzonder, die hielp bij het sorteren van het 
kluwen van tussenkomsten m.b.t. de budgetten. De voorzitter dankt de deputatie en alle raadsleden. De 
voorzitter vermeldt dat de evaluatie van de budgetbesprekingen een agendapunt vormt van het bureau 
van januari. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 40 ja-stemmen tegen 25 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Waele, Decleer, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Content, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Mespreuve, Schotte, Vanbrabant, Vanhee en Verbeke en de heren 
Aernoudt, Bultinck, Colpaert, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Pillaert, 

Ravyts, Rollez, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanlouwe, Verwimp en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET BUDGET 2018 EN VAN DE 
WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42, 43 en 142; 



 

 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, gewijzigd bij 
het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, 
artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 30 
april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en ter uitvoering van 
artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 het decreet van 29 juni 2012 met betrekking tot de wijziging van het Provinciedecreet van 9 
december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten , de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

 het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 

oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 het besluit van de Provincieraad dd. 27 april 2017 betreffende de vaststelling van de wijziging 
van het kader voor de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur West-Vlaanderen voor 
de periode 2018-2019 binnen de legislatuur 2013-2018; 

 de besprekingen in het managementteam; 
 het voorstel van de deputatie (dd. 19 oktober 2017). 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 goed. 
 
Art. 2: 
De provincieraad keurt het budget 2018 goed. 
 
Art. 3: 
De provincieraad keurt de technische correctie m.b.t. de wijziging van naamgeving van het 

beleidsdomein “Oorlog & Vrede” naar “Erfgoed” goed. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Aanduiding van een provinciale vertegenwoordiger voor de buitengewone 
algemene vergadering van Imog van 19 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, De Waele, Decleer, Desoete, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vandenbulcke, Vandenbussche, 



 

 

Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Castelein R. en Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse en Ravyts. 

 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN IMOG OP 19 DECEMBER 2017 
EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE 
AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1; 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 16 november 2015, waarbij de heer Claude Croes werd 

aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen van imog voor de resterende duur van de legislatuur;  

- de uitnodiging dd. 19 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van imog die 
plaatsvindt op 19 december 2017 met volgende agendapunten: 

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2018 
2. Begroting 2018 
3. Mededeling: uittreding provincie 31.12.2018 cfr. decreet intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden 
4. Varia; 

- Het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van imog die plaatsvindt op 19 
december 2017 goed te keuren. 

 
 
Art. 2: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan imog. 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
IKWV van 20 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 



 

 

De heer Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, merkt op dat dit dossier IKVW genoeg is gekend. Men 
heeft een aantal debatten gevoerd. In juni was hier nog wat commotie. Het laatste ogenblik dat er 
commotie was. Er was toen sprake van een private sponsor die de zaak na 31 december 2018 zou 
rechttrekken. Zit daar al vordering? Zijn er al gesprekken gevoerd? Hij kan alleen maar de feiten 
herhalen. Op 31 december 2018 moet de provincie uittreden. We geven €250.000. Hij weet ook dat de 
bijdragen van de gemeenten voor volgend jaar al iets wordt verhoogd. Zijn daar al verdere evoluties in 
dit dossier? 
 

Gedeputeerde Vereecke dankt om de vraagstelling en reageert om wat klaarheid te brengen.  Het is dus 
zo dat ze in het meerjarenplan de bedragen van de bijdragen IKWV ingeschreven hadden. Zolang ze 
gevraagd zijn om de ledenbijdragen te betalen omdat ze nog altijd lid zijn, zal dit betaald worden.  Dat is 
een eerste zekerheid. Tweede zaak over de uittreding is dat er nog geen concrete stappen zijn.  Het zijn 
de collega’s gedeputeerden dhr. Guido Decorte en voor sommige ook dhr. Jean De Bethune die de 
onderhandeling zullen opstarten als ze daarrond gevraagd worden.  Momenteel is er nog niets gebeurd 
naar onderhandelingen toe, nog niets.  
 
Dhr. Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, vindt dit een beetje bevreemdend dat men spreekt over 
dat men gevraagd moet worden om erover te spreken. De wetgeving zegt dat men moet uittreden. 
Bedoelt u dat het initiatief bij het IKVW ligt om in gesprek te gaan? Hij loopt nu vooruit op de feiten. Hij 
vraagt zich af hoe dat misschien op een andere manier de volgende bestuursploeg verdere steun zal 

moet verlenen.  

Gedeputeerde Vereecke vindt dat men moet weten wat men zegt.  Het is nog een volledig jaar vanaf de 
maand januari om de uittreding voor te bereiden. Men is ook bezig met de intercommunales één voor 
één te overlopen. Het is ook zo als men nog niet gevraagd wordt van het IKVW, zal de deputatie zelf 
contact nemen. Als men nu vraagt, wanneer dit zal zijn, daar kan hij niet op antwoorden want tot 
vandaag is er nog geen datum gekend. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Desoete, Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames Castelein R. en Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN IKWV OP 20 DECEMBER 2017 
EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE 
AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1; 
- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- Het besluit van de provincieraad van 30 april 2015, waarbij de heer Peter Roose werd gemachtigd 

om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle buitengewone 
algemene vergaderingen van IKWV voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 

- De uitnodiging dd. 31 oktober 2017 voor de algemene vergadering van IKWV op 20 december 2017 
met volgende agendapunten: 

 
 



 

 

Agenda van de algemene vergadering 
 

1. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2018 
 

2. Rondvraag; 
 
 
- Het voorstel van de deputatie. 

 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering van IKWV van 20 december 2017 goed te 
keuren. 

 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IKWV. 

 

 

 
 

*** 

 
Agendapunt 6 Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van Ethias Gemeen Recht Onderlinge Verzekeringsvereniging van 27 november 
2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
Dit agendapunt werd op verzoek van de deputatie van de agenda gehaald. 
 
Het decreet op de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat een mandaat wordt bepaald per 
algemene vergadering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Ethias is geen 

intergemeentelijk samenwerkingsverband, aldus dient de provincieraad dit mandaat niet vast te stellen.  

Het is bovendien zo dat de statutenwijziging die op de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van Ethias staat geen betrekking heeft op de positie van de provincie. 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ETHIAS 
GEMEEN RECHT ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING OP 27 NOVEMBER 2017 EN 
BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 

verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1; 
- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- Het besluit van de provincieraad van 28 februari 2013, waarbij de heer Dirk De fauw werd 

gemachtigd om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen van Ethias Gemeen Recht Onderlinge Verzekeringsvereniging 
voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 

- De uitnodiging dd. 27 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van Ethias Gemeen 
Recht Onderlinge Verzekeringsvereniging die doorgaat op 27 november 2017 met volgende 

agendapunten: 
 
Agenda van de buitengewone algemene vergadering 

 



 

 

A. Omzetting van de onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid 

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 250 van de wet van 13 maart 
2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen 

2. Verslag van de commissaris over de samenvattende staat van activa en passiva van de onderlinge 
verzekeringsvereniging op 30/09/2017, overeenkomstig artikel 251 van de wet van 13 maart 2016 
betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 

3. Omzetting van Ethias Gemeen Recht onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en aanneming van de nieuwe tekst van de statuten 

B. Ontslag/Benoeming 
1. Ontslag van de bestuurders van de onderlinge verzekeringsvereniging 

2. Benoeming van de nieuwe bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid 

C. Lezing en goedkeuring van de notulen ter zitting 

 

- Het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Ethias Gemeen Recht 
Onderlinge Verzekeringsvereniging van 27 november 2017 goed te keuren. 

 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Ethias Gemeen Recht Onderlinge 

Verzekeringsvereniging. 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Aanduiding van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen 
voor de buitengewone algemene vergadering  van WVI op 21 december 2017 en bepaling van 
het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Dhr. De Reuse, Vlaams Belang-raadslid, merkt op dat op 21 december 2017 aanstaande er de niet 

onbelangrijke buitengewone algemene vergadering van de WVI is waar onze provincie eveneens met 
vertegenwoordiger aanwezig zal zijn. Op dit agendapunt staat onder andere de deelname van de WVI 
aan de dienstverlenende vereniging Midwest en Westhoek. Op de provincieraadszitting van vorig jaar 
kwam dit onderwerp weze in een andere vorm nl de goedkeuring van het protocol voor samenwerking 
tussen het Midwest overleg en de provincie West-Vlaanderen ook al eens aanbod. 
Een korte historiek wordt gegeven. Vijf jaar geleden werd de interlokale vereniging associatie Midwest 
opgericht, gaf daarmee de regionale samenwerking een extra impuls. Eind 2015 keurden 16 van de 17 
gemeenteraden die bij Midwest betrokken zijn de nota samen sterke besturen goed. Hierbij engageerde 
deze besturen zich tot een verregaand traject van samenwerking in functie van de versterking van de 
deelname van de besturen. 
De einddoelstelling was de oprichting van een regionale structuur met rechtspersoonlijkheid tegen 

uiterlijk eind 2017.  Vorige maand op de gemeenteraad te Roeselare was het dan zo ver, net zoals in 
heel wat gemeenteraden die bij Midwest betrokken zijn.  De oprichting van de dvv Midwest,de 
dienstverlenende vereniging werd opgericht.  
Even terug, in mei 2016 werd een permanent overlegorgaan gecreëerd. De provincie kon door de 
provincieraad aangeduide waarnemer de vergaderingen van het overlegorgaan laten bijwonen indien het 
over onderwerpen gingen die tot haar belangensfeer behoren. In november 2016, zoals hij in zijn 
inleiding zei, werd door deze raad door de meerderheid een protocol goedgekeurd voor samenwerking 
tussen het Midwest overleg en de provincie West-Vlaanderen. Bedoeling was dat de gedeputeerde de 
vergaderingen van het overlegorgaan zou bijwonen. Onze fractie had vorig jaar gevraagd om hierover 
een verslag uit te brengen in de AZF commissie tegen deze voorbije zomer.  Dit is niet spontaan 



 

 

gebeurd. We hebben er ook zelf niet naar gevraagd. We hebben via andere wegen deze evolutie gevolgd. 
Het werd ondertussen snel duidelijk dat men verder wilde gaan dan alleen samenwerken rond 
beheersmatige thema’s maar ook degelijk wil samenwerken rond beleidsmatige thema’s. Vorig jaar werd 
dit hier nog steevast ontkend. Hij verwijst hierbij naar de inhoudelijke insteek van de regio voor het 
witboek beleidsplan ruimte Vlaanderen. Ook in de motivatienota voor de oprichting van de ddv Midwest 
wordt op p.4 letterlijk het verband gelegd met de afslanking van de provincies. Hij citeert: “Zo werd de 
regionale welzijnsraad ontbonden waardoor de gemeenten en OCMW’s mogelijke pistes voor 
samenwerking rond welzijn onderzoeken via de cluster Midwest- Welzijn. Samenwerkingsverbanden rond 

sport konden rekenen op een subsidie van de provincie. De inkanteling van deze samenwerkingsvormen 
in een toekomstige regionale structuur wordt onderzocht. Ook naar depot werking zijn er gevolgen 
waardoor regio Midwest samenwerkingsmogelijkheden met andere regio’s volop onderzoekt.’ Einde 
citaat.  Uiteindelijk werd gekozen voor de samenwerkingsvorm van de ddv met rechtspersoonlijkheid 
waardoor men kan participeren in Vlaamse en Europese projecten, subsidies van hogere overheden kan 
verwerven, men de regio kan aansturen en personeel aanwerven daar waar het nu nog steeds gebeurd 
via steden en gemeenten van MidWest die dan het personeelslid al dan niet volledig detacheert.  De ddv 
wordt opgericht om beleidsondersteuning te bieden aan en beleidsuitvoerend te werken voor de lokale 
besturen rond drie grote peilers:  regionale samenwerking, regionale projecten, intergemeentelijke 
personeelsleden. De domeinen waarrond men wil samenwerken, zijn dus heel duidelijk ook de domeinen 
waar nu de provincie of nog tot 1 januari de provincie mee bezig was. Vandaar ook dat men een protocol 
nodig had met de provincie om de praktijk af te stemmen met de gebiedswerking van de provincie. 

Doordat de dienstverlenende vereniging echter onderworpen is aan het decreet houdende 
intergemeentelijke samenwerking wil dit ook betekenen dat de provincie noch in de algemene 
vergadering noch in de raad van bestuur kan zetelen. De WVI treedt echter wel toe tot deze dvv en tot 
haar bestuursorganen. Dit strookt ook volledig met haar intenties om haar regiowerking in te kantelen in 
het MidWest verhaal eens deze rechtspersoonlijkheid zal gekregen hebben, nu dus.  De wvi zorgt zelfs 
voor de inbreng in het basiskapitaal en vanaf volgend jaar voor een voltijdse coördinator ten behoeve 
van Midwest. Voor ons zijn deze ddv een vorm van regio intercommunales, ook al zijn ze strikt gezien 
volgens de definitie van het decreet geen opdracht houdende samenwerkingsverbanden met een 
beheersoverdracht. De stap naar regiobesturen met verkozen en opgewaardeerde politici uit 
gemeenteraden en dus ook van de oppositie zou volgens ons voor Minister Homans de volgende stap 
moeten zijn. In ieder geval zijn er met betrekking tot dvv die nu het levenslicht zien vanuit democratisch 
oogpunt grote tekorten. Door de beperking van het aantal leden zal de oppositie in deze organen weinig 

aanbod komen. Hier dringt zich een aanpassing op, dat is werk voor Vlaanderen. Daar hebben wij niet 
veel over te zeggen. Vanuit de deputatie kan deze bezorgdheid overgedragen worden. De regiovorming 
die zich landelijk steeds meer zal doorzetten kan parallel verlopen met de steeds talrijke wordende 
fusies. In Midwest is dit totaal geen vraag hoewel ook daar zijn er voorstanders van fusies. De expertise 
van de provinciale ambtenaren van de gebiedswerking kan uiteindelijk ingekanteld worden in de nieuwe 
regiobesturen, gefaseerd. Op termijn kunnen die regiobesturen al dan niet in samenwerking met 
Vlaanderen sommige van de huidige provinciale domeinen gaan beheren. Langzaam maar vastberaden 
ziet men de provincies graag verdampen. In hun visie zullen de intercommunales verdwijnen. Ook deze 
expertise kan worden ingekanteld in deze besturen. Ze hebben hun dromen, ze stoppen ze evenmin weg, 
ze hebben respect voor uw keuze hopelijk hebt u ook respect voor hun keuze. 
 

Dhr. Jean De Bethune, gedeputeerde, gaat niet teveel dromen verwoorden gezien de raadszitting niet te 
lang zou duren.  Het is een belangrijk accent dat in Midden West-Vlaanderen heel wat realisme aan de 
dag legt. Hij heeft heel wat bijgewoond, hier is duidelijk de wil aanwezig om een aantal zaken te 
combineren. Hij heeft althans duidelijk gemerkt dat de gemeentelijke autonomie daar een belangrijk 
punt blijft. Men is overtuigd dat op bepaalde terreinen middelen, personeelsleden men kan delen. Een 
behoefte om ddv tot stand te komen, men hoopt op samenwerking met WVI om dit te faciliteren, 
materieel mogelijk, financieel haalbaar te maken.  
Dat gaat tegen uw droom in. Hij is maar de tolk, het is bijzonder belangrijk dat men interbestuurlijke 
actief bent. Eerste dimensie: persoonsgebonden aangelegenheden, daar moet men goed over nadenken 
nu de provincie decretaal hier wordt geweerd, hoe kan men dat een stuk ondervangen, aan de andere 
kant zegt men ook dat grondgebonden materies moet men samenwerken om maximaal rendement te 
krijgen voor de gemeenten, voor onze burgers. Dit is duidelijk de lijn die in het kader van die 

bijeenkomsten wordt verwoord. Met andere woorden men kan niet van de indruk ontdoen, dat men hier 
een rationaal verhaal wil schrijven,  men is heel bewust van de troeven en de zwaktes van dergelijke 
samenwerking.  Men weet heel goed waar men naar toe wil gaan. Op dat terrein heeft men een heel 
duidelijk een interbestuurlijke- intergemeentelijke samenwerking voor ogen. Dit is een intelligente keuze. 
De aanwezigheid van de oppositie in dit verhaal. Hij zal de bezorgdheid meenemen. In de volgende 
bijeenkomst zal hij eveneens ook deze bezorgdheid uitdrukken dat we dan samen kunnen nadenken om 
vooruitgang te boeken. Vergis u niet, het verhaal van midden West-Vlaanderen, ook hier in deze 
provincieraad wordt een zeer realistische visie die de resultaten vooropstelt en niet zozeer een ideologie 
of een droom. 
 
Dhr Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, dankt de gedeputeerde voor de serene tussenkomst, niet 

altijd eenvoudig rond dergelijke agendapunten maar hij stelt ook dingen vast. Het gaat over de 



 

 

interbestuurlijke aspiraties van Midwest waarbij men zegt dat men maximaal wil samenwerken met de 
regionale gebiedswerking van het provinciebestuur. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Hij stelt vast dat men 
aanvankelijk gesproken heeft van beheersmatige samenwerking, dat dit verschoven is naar 
beleidsmatige samenwerking rond een aantal onderwerpen die zij zelf op lijsten. Daarbij samenhangende 
dat men hier vorig jaar een protocol hebben moeten afsluiten op vraag van Midwest. Wat is een protocol, 
dat zijn afspraken, anders dreigt men naast elkaar te werken. Dat zal niet gebeuren. Men moet 
samenwerken omdat men met hetzelfde bezig is. Concreet voorbeeld over grondgebonden materie:  men 
is ook bezig met het nieuwe beleidsplan ruimte Vlaanderen. Men gaat hierover geen debat voeren maar 

men is ermee bezig. Dan stelt zich de vraag hoe matcht dit samen met onze provinciale diensten. Hem is 
dit niet 100% duidelijk maar dat zal wellicht duidelijk worden in de volgende jaren. De 
rechtspersoonlijkheid is gestart. Misschien gaat dit duidelijk worden. Het zal niet in elkaar storten. Het is 
een merkwaardige evolutie. Ongetwijfeld zal men elkaar vinden. Het is bijzonder boeiend hoe de 
provincie hier zijn weg zal vinden. Wij observeren. 
 
Dhr. Verkest, CD&V raadslid, kondigt het nieuws van de dag aan. Deze voormiddag was er een Midwest 
overleg burgemeesters overleg. Hij kan de collega’s geruststellen hoe de oppositie mee zal betrokken 
worden en zullen zitting geven. Er is een werkgroep mee belast. Dat komt eraan, dus niet ongerust zijn. 
Het hoofd van de stedebouwkundige dienst, dhr. Stefaan Barbery was aanwezig op dit overleg om de 
evolutie van de grondgebonden materies binnen de provincie voor te stellen. Er is dus een korte lijn 
tussen Midwest en het provinciaal gegeven waar er helemaal geen anti-provinciale reflex aanwezig is. 

 
Dhr J. De Bethune, gedeputeerde deelt mee dat dhr. Verkest, CD&V raadslid, hem een stukje gras onder 
zijn voeten heeft weggemaaid, en dat apprecieert hij. Hij denkt dat het Midwest en dat siert ze, ze zijn 
absoluut vragende partij om samen te werken met de provincie.  Hij is ook vragende partij om samen te 
werken met het Midwest. Het is omdat we in dezelfde optiek redeneren dat men tot een resultaat zal 
komen. Ze gaan voor de intensieve samenwerking en dat is duidelijk vandaag de insteek. 
 
Dhr De Reuse,Vlaams Belang-raadslid, uit zijn bezorgdheid dat er een controle is vanuit de oppositie. Dat 
zal nodig zijn. Midwest zal een eigen dynamiek krijgen die nog versterkt worden door de oprichting van 
de dvv. Ook de voorzitter van Midwest is een believer van provinciaal niveau. Niet iedereen in Midwest is 
dit. Er zijn daar ook mensen voorstander van fusies. Vanuit het provinciaal oogpunt zal dit moeten 
worden bewaakt waar de grenzen liggen van samenwerking. Ze zullen de provincie gebruiken als een 

soort studiebureau. Volgend jaar voor de vakantie zullen we graag verslag verkrijgen in de AZF 
commissie.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 

Desoete, Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Colpaert, Content, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Castelein R. en Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN WVI OP 21 
DECEMBER 2017 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1; 

- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 



 

 

- Het besluit van de provincieraad van 30 april 2015, waarbij de heer Frank Vandevoorde werd 
gemachtigd om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen van WVI voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 

- De uitnodiging dd. 20 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van WVI op 21 
december 2017 met volgende agendapunten: 

 
Agenda van de buitengewone algemene vergadering 
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering dd. 18 mei 2017 

2. Begroting 2018 
3. Deelname WVI in DVV Westhoek 
4. Deelname WVI in DVV Midwest 
5. Benoemingen nieuwe bestuurders aandelen A: Marc Vanlerberghe (Izegem) en Mathijs Goderis 

(Brugge) 
6. Benoeming nieuwe leden regionale comités (aandelen A): Marc Vanlerberghe (Izegem) regionaal 

comité Roeselare-Tielt, Mathijs Goderis (Brugge), Krista Claeys (Oostende) en Kristof Devos 
(Middelkerke), regionaal comité Oostende-Brugge 

7. Benoeming commissaris voor een periode van 3 jaar en vaststelling jaarbezoldiging 
8. Mededelingen; 
 
- Het voorstel van de deputatie. 

 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van WVI van 21 december 
2017 goed te keuren. 

 

Art. 2: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan WVI. 

 

 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Vaststellen van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting 
voor 2018 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 44 ja-stemmen tegen 21 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Waele, Decleer, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Colpaert, 
Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Mespreuve, Vanbrabant, Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bultinck, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, Himpe, Hoflack, Pillaert, Ravyts, Rollez, Van Meirhaeghe, 
Vanlouwe, Verwimp en Waelput. 
 



 

 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE BELASTINGVERORDENING 
INZAKE DE ALGEMENE PROVINCIEBELASTING VOOR 2018 
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 

-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking); 

-artikel 90,2° van het provinciedecreet; 

-de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 

-de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

-het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen; 

-het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

-financieel kwetsbaardere gezinnen kunnen een ontheffing of vermindering van de belasting bekomen op 

basis van objectieve voorwaarden. Deze voorwaarden houden verband met een tegemoetkoming die 

genoten wordt op basis van een onderzoek dat reeds door andere wettelijke bevoegde instanties werd 

uitgevoerd; 

-het voorstel van de deputatie ; 

 

 

BESLUIT : 

 

Artikel. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene provinciebelasting geheven 

ten laste van de gezinnen die in de provincie West-Vlaanderen de hoofdverblijfplaats hebben op 1 januari 

van het aanslagjaar. 

 

Art. 2 -         A. Onder gezin wordt verstaan : 

1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 

2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, 

gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven. 

In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van binnenlandse 

zaken en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992, betreffende het houden van de 

bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één gezin uit : 

a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning verenigd zijn, 

b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 

c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 

 

B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan : 

1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 

2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is 

samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door 

verwantschap verbonden zijn. 

 

Art. 3 - De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit zowel de 

bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

Art. 4 - De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het gezinslid dat 

gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin betreffen. 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar. 



 

 

De belasting is bepaald op 22,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 40,00 euro voor 

de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

Art. 5 –  

§1 A. Een gezin kan vrijstelling van de belasting bekomen indien de referentiepersoon van het gezin 

op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie (leefloon) op basis 

van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of steun 

ontvangt van een OCMW dat geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale 

staat. 

 

B. Indien de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de 

voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen, met uitzondering van diegene die 

overeenkomstig de vorige alinea (artikel 5 §1 A) volledige vrijstelling van de belasting kunnen 

bekomen, wordt het tarief vastgesteld op 18,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één 

persoon en op 32,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

§2 Voor zover het recht niet automatisch werd toegekend, dient elke aanvraag om ontheffing of 

vermindering op grond van §1, binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet, 

schriftelijk te worden aangevraagd bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, dienst 

provinciebelastingen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge. Elke aanvraag moet voorzien 

zijn van de nodige bewijzen. 

 

Art. 6 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld voor 

de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 

 

Art. 7 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, evenals 

de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 8 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending van 

het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na het 

verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 

provinciedecreet de dwanginvordering. 

 

Art. 9 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, worden 

ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/belastingen) binnen 

dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een ontvangstbewijs 

uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 

aanzien. 

 

Art. 10 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 

bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in voorkomend 

geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden kan de 

belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te stellen bij 

de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 
  

http://www.west-vlaanderen.be/belastingen


 

 

Art. 11 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Brugge. 

De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 

ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 

verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 12 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van titel 

VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikelen 

126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, 

voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 13 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2018. 

 

 

 

 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op 
bedrijven voor 2018 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 44 ja-stemmen tegen 21 neen-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Waele, Decleer, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Colpaert, 
Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Mespreuve, Vanbrabant, Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bultinck, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, Himpe, Hoflack, Pillaert, Ravyts, Rollez, Van Meirhaeghe, 
Vanlouwe, Verwimp en Waelput. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE BELASTINGVERORDENING 
INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP BEDRIJVEN VOOR 2018 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42, §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking);  

- artikel 90,2° van het provinciedecreet; 



 

 

- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen; 

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- de heffing van de belasting moet zelf efficiënt en rendabel zijn. Aldus dienen de belastingopbrengsten 

de administratieve kosten verbonden aan de vestiging en de invordering van de belastingaanslagen te 

dekken; 

- het heffen van een minimumbelasting is gerechtvaardigd door enerzijds de noodzaak om de 

administratieve kost van de belastingheffing te dekken en anderzijds doordat kan worden aangenomen 

dat de voorziene minimumbedragen binnen de draagkracht liggen van elke belastingplichtige; 

- het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde gedifferentieerde tariefstructuur laat op 

adequate wijze toe om, bij benadering en in overeenstemming met het beginsel van de verdelende 

rechtvaardigheid, de belasting vast te stellen; 

- het oppervlaktecriterium wordt als berekeningsbasis redelijk en objectief beschouwd teneinde de 

provinciebelasting op bedrijven te berekenen; 

- de belasting beoogt belastingplichtigen met verschillende toestanden en die verscheidenheid moet 

noodzakelijkerwijs worden opgevangen in vereenvoudigde categorieën. De normen van een belasting 

kunnen niet worden aangepast naargelang de eigenheid van elk individueel geval. Er kan niet voor elk 

soort bedrijf (elk met hun eigen en meest uiteenlopende kenmerken) worden voorzien in een specifieke 

belastingregeling; 

- Verschillen inzake financiële draagkracht en/of economische rentabiliteit maken redelijk verantwoorde 

differentiatiecriteria uit voor de toepassing van het belastingreglement en het verschil in tarifering; 

- Categorieën van bedrijven die door hun aard de grond (bodem) als natuurlijk productiemiddel 

aanwenden en die in vergelijking met andere categorieën een lager rendement per vierkante meter 

oppervlakte hebben, hebben een uitzonderlijke nood aan grotere oppervlakten om een economisch 

leefbare (rendabele) exploitatie te kunnen realiseren. De tariefstructuur komt tegemoet aan de 

doelstelling van een evenwichtige spreiding in functie van de financiële draagkracht door voor land- en 

tuinbouwbedrijven hun weilanden en cultuurgronden niet te belasten; 

- het voorstel van de deputatie ; 

 

 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 – 

 

§1 Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste van de 

natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het 

aanslagjaar op het grondgebied van de provincie : 

 een vrij beroep (inclusief stagairs) of een zelfstandige activiteit uitoefenen; 

 een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een andere economische 

activiteit uitoefenen. 

 

§2  Voor de toepassing van deze verordening wordt eenieder die houder is van een BTW-nummer 

en/of ondernemingsnummer op 1 januari van het aanslagjaar, beschouwd als een beoefenaar 

van een belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel. 

 

Art. 2 - De belasting wordt per belastingplichtige berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern 

of bedrijfsvestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  

 

Art. 3 - Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 1 

januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op : 

 

 forfaitair 105,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²; 



 

 

 voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,17 euro per m²; 

 voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,15 euro per m²; 

 de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar. 

 

Art. 4 - Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking : de totale oppervlakte , zowel bebouwde als 

onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de bedrijfsuitbating wordt gebruikt 

of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de aanliggende terreinen met inbegrip van alle 

aanhorigheden die een functionele band hebben met de uitoefening van de beroepsactiviteit of met de 

bedrijfsuitbating. 

 

Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden : 

 

a. voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond; 

b. bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de weilanden en cultuurgronden. 

 

Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging te 

beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 

 

Art 5 - 

 

§1 Alle belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden 

uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen per 1 januari van het 

aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde formulier dat bij 

voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één maand vanaf de verzending 

ervan. 

 

§2 De administratie kan aan de belastingplichtige een ‘aangifte van wijziging’ bezorgen. Dit 

formulier vermeldt de bij het provinciebestuur gekende gegevens op basis waarvan de aanslag 

zal worden gevestigd. 

 

§3 Indien op het formulier ‘aangifte van wijziging’ onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld of 

indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari 

van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een periode van één maand vanaf de 

verzending ervan, het formulier ‘aangifte van wijziging’ met de nodige wijzigingen terugsturen 

naar het provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden bevat 

en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare toestand op 1 januari van het 

aanslagjaar, moet de belastingplichtige het formulier ‘aangifte van wijziging’ niet terugsturen 

naar het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

§4 Het formulier ‘aangifte van wijziging’, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen de in 

§3 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte. 

 

 Indien de belastingplichtige evenwel de in §3 , eerste lid, voorziene verplichting niet tijdig naleeft 

en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen aanbrengt op 

het formulier ‘aangifte van wijziging’, wordt de ingediende aangifte gelijkgesteld met een gebrek 

aan aangifte binnen de in §1 gestelde termijn en/of met een onjuiste aangifte en zijn de 

bepalingen van artikel 16 van toepassing. 

 

§5 Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen formulier ontvangt, moet de 

belastingplichtige vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de nodige formulieren 

aanvragen. 

 

§6 Aangifte kan eveneens worden gedaan door middel van procedures waarbij informatica- en 

telegeleidingstechnieken worden aangewend en die het behoud van de integriteit van de 



 

 

elektronische documenten waarborgen, evenals de toerekening aan de belastingplichtige. 

Een correct ingediende elektronische aangifte wordt gelijkgesteld met een correct ingediende 

papieren aangifte of aangifte van wijziging. 

 

Art. 6 – Elke belastingplichtige die op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen één of 

meerdere nieuwe/bijkomende activiteitskernen of bedrijfsvestigingen zal gebruiken en/of die één of 

meerdere activiteitskernen of bedrijfsvestigingen sluit moet binnen de maand, uit eigen beweging, het 

provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

 

Art. 7 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. 

 

De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering 

van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige belastingvermindering. 

 

Art. 8 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld 

voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 

 

Art. 9 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, evenals 

de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 10 – Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met gewone 

aanslagen. 

 

Art. 11 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 

van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na 

het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 

provinciedecreet de dwanginvordering.  

 

Art. 12 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 

worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 

op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/belastingen) binnen 

dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een 

ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 

aangezien. 

 
  

http://www.west-vlaanderen.be/belastingen


 

 

Art. 13 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 

bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing. Deze termijn bedraagt negen maanden 

wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de deputatie is gevestigd.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 

voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijnen van zes of negen maanden 

kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te 

stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 14 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Brugge. 

De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 

ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 

verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 15 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van 

titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 

artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de 

provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 16 - Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 §1 bepaalde termijn, of in geval van onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen worden 

overeenkomstig de procedure voorzien in art. 7 van bovenvermeld decreet van 30 mei 2008. 

De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: 

 0 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding; 

 20 % van de ontdoken belasting bij een tweede overtreding, met een minimum van 25,00 euro; 

 50 % van de ontdoken belasting bij een derde overtreding, met een minimum van 55,00 euro; 

 100 % van de ontdoken belasting bij een vierde en volgende overtreding, met een minimum van 

105,00 euro. 

 

Art. 17 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2018. 

 

 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting 
op tweede verblijven voor 2018 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 44 ja-stemmen tegen 21 neen-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Waele, Decleer, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Colpaert, 
Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 



 

 

Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Mespreuve, Vanbrabant, Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bultinck, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, Himpe, Hoflack, Pillaert, Ravyts, Rollez, Van Meirhaeghe, 
Vanlouwe, Verwimp en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE BELASTINGVERORDENING 
INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR 2018 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 
(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking); 

- artikel 90, 2° van het provinciedecreet; 
- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 
algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 – Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting gevestigd op de tweede 
verblijven. 
 
Art. 2 – Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de 
gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden 
gebruikt. 
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, 
optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale 
legger. 
 
Worden niet als tweede verblijf beschouwd: 

 
- Lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; 
- Woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans en stacaravans; 
- studentenhuizen en -kamers 

 
Art. 3 – De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het 
aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf 
verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet 
is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een West-Vlaamse gemeente. 
 
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de 
vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. 

De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 
 
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar hoofdelijk de belasting verschuldigd. 
 
Art. 4 – De belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 121,00 per tweede verblijf. 
 
Art. 5 – De belasting is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar door de belastingschuldige op 1 januari 
van het aanslagjaar verschuldigd. 
 
Art. 6 - Van zodra een op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen gelegen tweede verblijf 
niet meer gebruikt wordt als tweede verblijf of verkocht wordt, moet de belastingplichtige, uit eigen 



 

 

beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan schriftelijk in 
kennis stellen en de nodige bewijzen indienen. 
 
Art. 7 – De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld 
voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 
 

Art. 8 -  De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, evenals 

de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 
 
Art. 9 – Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 
van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na 
het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 
provinciedecreet de dwanginvordering. 
 
Art. 10 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 
worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/belastingen) binnen 

dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 
Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een 
ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 
aanzien. 

 
Art. 11 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 
bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden kan de 
belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te stellen bij 
de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 
Art. 12 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge. 
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 

ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 
verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 
Art. 13 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de 
provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Art. 14 – De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2018. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 11 Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting 
op jachtverloven en jachtvergunningen voor 2018 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 43 ja-stemmen tegen 20 neen-stem bij 1 onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Waele, Decleer, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Colpaert, 
Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, 

Dumarey, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Mespreuve, Vanbrabant, Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bultinck, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, Himpe, Hoflack, Pillaert, Ravyts, Rollez, Van Meirhaeghe, 
Verwimp en Waelput. 
 
Het volgende raadslid onthoudt zich: 
de heer Lodewyckx. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE BELASTINGVERORDENING 
INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP JACHTVERLOVEN EN JACHTVERGUNNINGEN VOOR 2018 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking); 

- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

 

BESLUIT : 

 

 

Artikel 1 - De provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen wordt bepaald op 10 % van de 

gewestbelasting voor : 

a) de verloven geldig alle dagen ; 

b) de verloven alleen 's zondags geldig ; 

c) de jachtvergunningen. 

 

Art. 2 - Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2018. 



 

 

 

 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Vaststellen van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 44 ja-stemmen tegen 21 neen-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Waele, Decleer, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Colpaert, 
Content, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Mespreuve, Vanbrabant, Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bultinck, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, Himpe, Hoflack, Pillaert, Ravyts, Rollez, Van Meirhaeghe, 
Vanlouwe, Verwimp en Waelput. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE HEFFING VAN 186,22 
OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR 2018 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking); 

- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming van de instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

- artikel 464/1, 1° van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 

- het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van 

de provincies 

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- op voorstel van de deputatie; 

 

 

BESLUIT : 

 

 

Artikel 1 : Het aantal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de provincie, wordt 

voor de onroerende voorheffing op honderdzesentachtig komma tweeëntwintig (186,22) vastgesteld. 



 

 

 

Art. 2 : Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2018. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Goedkeuren van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2018-2020 
van Westtoer apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Content, Croes, Coupillie,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Verwimp, Wenes, Waelput 
en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET GOEDKEUREN VAN HET BUDGET 2018 EN 
VAN HET MEERJARENPLAN 2018-2020 VAN WESTTOER APB 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inz. art. 43 §2, 23°, houdende de bevoegdheid van de provincieraad tot 

goedkeuren van het budget van een autonoom provinciebedrijf (apb) 
- het provinciedecreet, inz. art. 236 lid 3, houdende de vaststelling van het budget door de raad van 

bestuur van het apb en het ter goedkeuring voorleggen aan de provincieraad 
- het besluit van de provincieraad dd. 25 oktober 2012, houdende de vaststelling van de statuten van 

Westtoer apb, inz. art. 27 § 3, waarbij de raad van bestuur het budget vaststelt en jaarlijks uiterlijk 
op 31 oktober, het budget van het volgend boekjaar ter goedkeuring aan de provincieraad, voorlegt 

- de vaststelling van het budget 2018 en het meerjarenplan 2018-2020 van Westtoer in de 
bijeenkomst van de raad van bestuur van Westtoer apb dd. 17 oktober 2017 



 

 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de beheerscyclus 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

- het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en 
de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn; 
- het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 betreffende de goedkeuring van de 

beheersovereenkomst 2014-2018 tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 
- het budget 2018 van Westtoer apb conform de regels van de beleids- en beheerscyclus 
- het voorstel van de deputatie 

 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: 
Het meerjarenplan 2018-2020 van Westtoer apb wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
Het budget 2018 van Westtoer apb wordt goedgekeurd. 
 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Voorlopige vaststelling van het ontwerp PRUP Bellewaerde Park 
(gedeeltelijke herziening) (Ieper) 
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Mevr. Gerda Schotte, Groen raadslid, PRUPP Bellewaerde kwam in 2014 al op de provincieraad aanbod 
en werd daar goedgekeurd ook door onze fractie.  Nu wenst het pretpark een gedeeltelijke wijziging van 
dit PRUP , een gedeelte van groen in te kleuren naar recreatie met het oog op het houden van Europese 
bizons als attractie voor de bezoekers. Hiervoor moet een deel van het terrein ontbost worden want deze 
dieren hebben ruimte nodig. De bestemming moet dus worden gewijzigd. Volgens het dossier maximaal 
40 % ontbost worden en 5 % verhard worden. Deze ontbossing zal gecompenseerd worden door het 
aanplanten van een nieuw bos in het provinciedomein de Palingbeek. Zij kunnen zich moeilijk vinden in 
dit dossier vermits het hier om een PRUBB gaat dat het reeds beperkte bos areal in onze provincie nog 
verkleind. Het bos ter compensatie stond volgens onze informatie sowieso al op de planning in het 

domein Palingbeek. Het houden van bizons is misschien een attractie voor het publiek maar het lijkt ons 
niet echt streekeigen in de Westhoek. Men  gaan zich onthouden in dit dossier. 
 
Dhr De Block, gedeputeerde, vindt dat haar mening weinig standvastigheid etaleert want als men in 
2014 akkoord ging, dat toenmalig ontwerp liet dit toe. Punt andere lijn. Door de 
bestemmingsverandering, doordat er geen ontbossing meer mogelijk is sindsdien, ook natuur en bos 
waren akkoord in 2014. De spelregels werden veranderd. Nu wordt er gewoon een oplossing gezocht die 
toelaat om die beslissing uit te voeren met een aantal randvoorwaarden. Wees gelukkig dat dit dossier in 
voorlopige vaststelling zit.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 60 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, 
Decleer, Desoete, Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vandenbussche, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, 
Buyse, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Dereuse, 



 

 

Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 
(Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., 
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., 
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.) 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 

 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12  

 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van 
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 
voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014de aflevering van het 
(gedeeltelijk) positief planologisch attest aan Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. door de deputatie op Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap.. 

 de beslissing van de deputatie van Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. tot 
opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. (Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 

Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap.)  

 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. (Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap.) conform de VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9 

 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. (Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap.)  op 11 mei 2017Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. ten behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap. (Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.) , uitgebracht in 
zitting van Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. over het voorontwerp PRUP Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. (Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor 



 

 

documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 

Onbekende naam voor documenteigenschap.)  en de daaruit volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. (Fout! Onbekende 
naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., 
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.) werd een 
milieuscreeningsprocedure gevoerd. Op Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 
heeft de dienst Milieueffectrapportage ontheffing verleend aan de opmaak van een plan-MER.Inzake 
het PRUP Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. (Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap.) werd een plan-

milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Op Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. heeft de dienst Milieueffectrapportage goedkeuring verleend aan het plan-
MER. 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. (Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap.) op Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het ontwerp PRUP Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. (Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende 
naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! 
Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap.)  voorlopig vast, hier als bijlage toegevoegd. 

Art. 2. De deputatie wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek. 

 

Brugge, Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., 

 

De provinciegriffier; 

 

 

Geert ANTHIERENS 

 

De voorzitter; 

 

 

Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Aflevering van een positief planologisch attest voor GALLOO NV 

Vestiging Ropswalle (Menen) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Tavernier, Groen-raadslid, dankt de voorzitter. Het raadslid verwijst naar een triestig artikel dat 
vorige week in de Krant van West-Vlaanderen: “Nergens plaats voor geboortebos”. Hij vond dit heel 
vreemd. De gezinsbond wil graag met jonge gezinnen enkele bomen planten voor de nieuwe kindjes die 
geboren zijn maar enkele jaren op een rij lukt dit al niet. Nochtans is er blijkbaar zeer veel ruimte in 
Menen: als het is om bijkomend industrie te zoeken, dan wordt er blijkbaar wel plaats gevonden 

daarvoor zegt het raadslid. Het agendapunt dat vandaag op de agenda staat is de uitbreiding van het 
bedrijf Galloo. Maar ook de zoektocht naar een nieuw bedrijventerrein van een tientallen hectaren in 
Menen hangt boven het hoofd van de inwoners van Menen, Wervik en Wevelgem. Eigenlijk is dit niet 
logisch, zegt de heer Tavernier. Menen is één van de steden in Vlaanderen die de bedenkelijke eer heeft 



 

 

een onderwerp te zijn van een biomonitoringsonderzoek. Enkele jaren geleden werden een 
tweehonderdtal jongeren onderzocht in hun bloed, haar, urine naar vervuilende stoffen die een impact 
hebben op de gezondheid van de jonge mensen. De conclusie van dit onderzoek was dat er wel degelijk 
een negatieve impact is van de stoffen die de aanwezige industrie in Menen uitstoot op de gezondheid 
van de jongeren, aldus het raadslid. Het ging onder andere over PAK’s, polyaromtaische 
koolwaterstoffen. Dat is een soort stoffen die vrijkomen bij elke vorm van verbrandingsprocessen. Een 
bedrijventerrein dat geen bijdrage levert aan deze vervuilende stoffen bestaat niet.  
Door het bedrijf Galloo is er in Menen een voedingsadvies van kracht. Dit adviseert de mensen in een 

groot deel van de stad om geen eieren uit de eigen tuin en geen groenten uit de eigen tuin te eten, 
omdat die te veel PCB’s en dioxines kennen. Dit zijn stoffen die terecht een heel bedenkelijk reputatie 
hebben, stelt het raadslid. Dat onderzoek legde eigenlijk de basis voor het verband tussen 
schrootverwerkende industrie en de aanwezigheid van dioxines en PCB’s, een link die tot dan eigenlijk 
nog niet zo duidelijk was, zegt de heer Tavernier. Het is dus wetenschappelijk bewezen dat de industrie 
die er vandaag in Menen is een negatief effect heeft op de gezondheid van de mensen die er rond 
wonen. Het antwoord van het beleid van de provincie is eigenlijk juist het tegenovergestelde dan wat je 
zou verwachten op basis van het onderzoek, zegt de heer Tavernier. In plaats van het bedrijf Galloo in te 
perken, de milieu-impact er van te proberen te verminderen, mogen de activiteiten nog toenemen. Dat 
er één en ander overdekt zou gebeuren in plaats van in openlucht, dat is op zich positief. De loodsen die 
dit planologisch attest mogelijk maken, komen bijkomend aan de huidige situatie. De activiteiten die in 
openlucht plaatsvinden, gaan dus niet verminderen. De milieu-impact dus ook niet. In plaats van de 

milieu-impact van de bedrijven die aanwezig zijn te proberen in te perken, gaat de provincie op zoek 
naar nog enkele tientallen hectaren om een nieuwe industriezone te realiseren. Maar ruimte om 100 
boompjes planten, dat vindt men blijkbaar niet. Het zal dan ook niemand verbazen dat de Groen-fractie 
zich niet achter dit dossier kan scharen en bij de stemming tegen zal stemmen. 
 
Dhr. Franky De Block, gedeputeerde zegt dat je gelijk hebt in de zin dat je mij niet verbaast. De 
inhoudelijkheid van dit dossier, het is godgeklaagd als je het woordje bedrijven hoort, is het niet goed. 
Dit is je volste recht. Het bedrijf binnen het bestaande gabarit op basis van een strengere milieu 
wetgeving een aantal faciliteiten krijgt, dit dossier is goedgekeurd door de Procoro….Er zijn heel wat 
voorwaarden aangekoppeld. Op korte termijn voldoende afstand tot de hoeves, en voldoende buffer en 
op lange termijn dat de bebouwing grensstellend moet zijn voor de toekomst, dus niet verder uitbreiden. 
Het is basis van de milieu reglementering en goedgekeurd door de Procoro. Het bedrijf doet het goed. Dit 

is toch heel duidelijk voor de mensen die context willen bekijken.  
 
Dhr .Tavernier, Groen raadslid, het toont niets aan dat de milieu impact van de activiteiten van het 
bedrijf zal verminderen. Mochten de loodsen die zullen gebouwd worden op de huidige site komen, dan 
krijg je van ons applaus.  In alle uitleg dat je geeft, niets gehoord om hem van het tegendeel te 
overtuigen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 60 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, 
Decleer, Desoete, Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vandenbussche, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, 
Buyse, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, 
Dereuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE AFLEVERING VAN EEN POSITIEF 
PLANOLOGISCH ATTEST VOOR HET BEDRIJF GALLOO NV (MENEN), Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap., Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. 



 

Planologisch attest - pagina 140 van 148 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 

 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 4.4.24, 4.4.25, 4.4.26 en 
4.4.27 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het 

planologisch attest 

 de aanvraag van het bedrijf Galloo NV, middels de heer Pierre Vandeputte, voor het verkrijgen van 
een planologisch attest van 1 maart 2017 

 het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag tot planologisch attest door de stad Menen 
op 30 maart 2017 en het overmaken van het aanvraagdossier aan de deputatie 

 de ontvangst van het aanvraagdossier tot planologisch attest voor Galloo NV op het 
provinciebestuur West-Vlaanderen op 31 maart 2017 

 het openbaar onderzoek over de aanvraag tot planologisch attest van het bedrijf Galloo NV van 
Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. tot en met Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

 tijdens het onderzoek werden 4 adviezen en 2 bezwaren ingezien bij de provinciale commissie voor 
ruimtelijke ordening (PROCORO) 

 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen door en het advies van de PROCORO, 
gedaan in zitting van 21 september 2017 

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen levert een positief planologisch attest af voor het 
bedrijf Galloo NV, mits naleven van de voorwaarden (zie bijlage). 

 

 

 
 

 
*** 

 
Agendapunt 16 Aanstelling van een bedrijfsrevisor voor VONK apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 64 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 

Desoete, Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vandenbussche, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, 
Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser,  
De Plecker, Dereuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, 
Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Waelput, Wenes en 
Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT BENOEMEN VAN EEN BEDRIJFSREVISOR VOOR VONK 
APB 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 236 §1 
- het besluit van de provincieraad van 22 september 2016 tot oprichting van een autonoom 

provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid ter uitvoering van het speerpunt kennispartnerschap van 
de provincie West-Vlaanderen 

- het besluit van de provincieraad van 22 december 2016 tot goedkeuring van de statuten van Vonk 
apb, inzonderheid artikel 27 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad benoemt één bedrijfsrevisor voor Vonk apb in uitvoering van artikel 236 §1 van het 
provinciedecreet en van artikel 27 van de statuten van Vonk apb. 

 
Art. 2: 
Voor de benoeming van de bedrijfsrevisor, die dient te worden gekozen onder de leden van het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren, gebeurt de toewijzing als overheidsopdracht voor de aanneming van diensten 
op grond van de onderhandelingsprocedure. 
Voor de uitvoering hiervan wordt machtiging gegeven aan de deputatie. 
 
 

 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 17 Goedkeuring van het budget 2018 en van het gewijzigd meerjarenplan 

2018-2020 van VONK apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 64 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Content, Croes, Coupillie,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Verwimp, Wenes, Waelput en Weydts. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BUDGET 2018 EN HET 
MEERJARENPLAN 2017-2020 VAN APB VONK 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
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 het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en artikel 225 en volgende in het bijzonder artikel 227 

 de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf Vonk goedgekeurd in de provincieraad van 22 

september 2016 

 vaststelling van het ontwerp van budget 2018 en meerjarenplan 2017-2020 in de Raad van 

Bestuur van APB Vonk op 27 september 2017 

 op voorstel van de gedeputeerde Carl Vereecke 

 
 
BESLUIT: 

 
 
Artikel 1: De provincieraad keurt de wijziging van het meerjarenplan 2017-2020 goed. 
 
Art. 2: De provincieraad keurt het budget 2018 goed. 
 
 
 
 
 
 

*** 

 
Agendapunt 18 Kennisname van het budget 2018 van Inagro vzw 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Content, Croes, Coupillie,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 

Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Verwimp, Wenes, Waelput 
en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET KENNISNEMEN VAN HET BUDGET 2018 
VAN INAGRO VZW 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- art. 18 van de statuten van Inagro vzw, houdende de bevoegdheden inz. aangelegenheden die de 

vzw-wetgeving en/of onderhavige statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering van Inagro 
vzw toewijzen 

- de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw 2014-2018, 
goedgekeurd door provincieraad dd. 05/12/2013, waarbij conform art. 32 Inagro vzw haar 
beleidsvoorbereiding voor het budget jaarlijks ter kennisneming aan de provincieraad en haar 
bestuursorganen voorlegt in het kader van de rapportering van het budget van het volgende 
werkingsjaar 
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- de goedkeuring door de raad van bestuur van Inagro vzw dd. 11/10/2017 van de beleidsboom 2018 
(aanwending van de structurele dotatie van de provincie) en de voorziene goedkeuring door de 
Algemene vergadering Inagro vzw dd. 5 december 2017 van het totale budget 2018 van Inagro vzw. 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 

Enig artikel: 
De provincieraad neemt kennis van het budget 2018 van Inagro vzw inzonderheid de concretisering van 
de structurele dotatie van de Provincie aan Inagro vzw. 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 19 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van levering: leveren en plaatsen elektrische tafels PTI Kortrijk 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Dhr. Coupillie, N-VA raadslid,: De kostprijs voor deze realisatie is niet min, 236.000 euro en ze hebben 
daar een drie-tal bedenkingen bij. Ten eerste er wordt gewezen op de onveiligheid van de bestaande 
oude infrastructuur. Kabels zouden blootliggen en er zou niet meer voldaan zijn aan de norm van een 
veilig klaslokaal. Een bedenking op de vierde commissie was dan ook dat opleiding elektriciteit in staat 

zouden moeten zijn om zelf hun bedradingen te herstellen, zelf hun oude tafels te herwaarderen. 
Misschien zou dit wel een goede oefening zijn. Een tweede bedenking er is nu ook duaal leren, minister 
Crevits is zeer grote voorstander van werkplek leren, onze fractie is die mening ook toegedaan. Daarmee 
wordt de noodzaak van een dergelijke investering op de helling gezet. Leerlingen gaan liever echt 
veldwerk doen dan in de namiddag schakelingen te maken en ze ’s avonds terug af te breken. In het VTI 
van Diksmuide hebben ze dit begrepen. Ten derde, op de vierde commissie heeft terecht verklaard dat 
het PTI geluk heeft een rijke overheid te hebben, dat in vrije scholen zo’n aankopen dit nooit aan de orde 
zou zijn. Wij denken dat ook. Ten slotte vermoeden we dat de deputatie ook deze bedenkingen heeft 
gemaakt, de fractie zal dit goedkeuren… gedwee zoals we zijn. 
 
Dhr. Weydts, sp.a raadslid is verwonderd van de voorgaande tussenkomst. Hij begrijpt het niet zo goed. 

Je bent tegen en dan besluit je betoog om het toch goed te keuren. Wat is het nu ofwel vind je het goed 
of vind je het slecht? Hij vindt het vreemd dat hij zegt het teveel geld is om die tafels in het PTI Up to 
date te krijgen, je moet dit niet doen, enkel doen op verplaatsing. Als je eens ga kijken, zal je zien dat 
dit noodzakelijk is om de basis aan te leren aan die mensen. Eerst leren werken rond elektriciteit in een 
veilige omgeving, in een omgeving dat je begeleidt wordt, dan pas overgaan in real life waar de risico’s 
groter zijn. Eerst de basis leren, daarna verder gaan. Onze fractie is ook voorstander van duaal leren.  
 
Dhr . Lodewyckx, Groen raadslid, bij de opening van het nieuw gebouw hebben we de labo’s van 
elektriciteit gezien, prachtig ingericht inderdaad niet goedkoop. Als men mensen wil opleiden in de 
technologie die niet alleen hedendaags is maar ook van de toekomst, daarvoor moet men investeren. Hij 
hoorde de suggestie om het zelf in elkaar te knutselen. No way, eerst opleiden, hij gaat akkoord met 
collega Weydts. Het is in de context voor volwassenenopleiding ,verdere vorming dat de school de 

deuren kan openzetten. Op dat vlak steunt hij volmondig de beslissing van de gedeputeerde.  
 
Dhr. Coupillie, N-VA raadslid, gaat het goedkeuren, enkel bedenkingen gemaakt. Toch blijft het een dure 
aangelegenheid, hij heeft begrepen dat ook het PTI volgend jaar het duaal leren in voege zal brengen. 
Het ene sluit het andere niet uit. Toch blijft het een dure aangelegenheid. Een vrije school zou dit echt 
niet aankunnen.  
 
Dhr. Vereecke, gedeputeerde,  hij denkt dat hij getuige mag zijn van twee raadsleden die in de 
schoolraad zetelen. Hij kan niets toevoegen. Hij kan alleen maar beamen als de mensen die in de 
schoolraad zitten, hier ook actief tussenkomen. Hij noteert die bedenkingen maar het zijn echt goeie 
investeringen. Indien men de kwalificatie van elektriciteit in een diploma wil uitdrukken, moet dit op een 

degelijke manier voorbereid worden in veilige omstandigheden. Het zal goed gebruik worden. Ook het 
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volwassenenonderwijs zit in die lokalen. Waarom zou er niet tussen de verschillende netten worden 
samengewerkt?  Het VTI van Kortrijk werkt samen met PTI, om ook oplossingen te vinden. Misschien ook 
een oplossing voor die tafels. Nog een voorbeeld voor anderen hij zal dit aan de directies overlaten.  Er 
zit iets in om nog meer samenwerking te hebben. Hij noteert dat er een akkoord is in de raad.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, 
Decleer, Desoete, Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Plecker, Dereuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Waelput, 
Wenes en Weydts. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN LEVERING: 
LEVEREN EN PLAATSEN VAN ELEKTRISCHE TAFELS VOOR HET PTI Kortrijk 
 
 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan: 2017000043 Aanbieden van secundair onderwijs  
- De opdracht van levering: leveren en plaatsen van elektrische tafels voor het PTI Kortrijk 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de levering voor een bedrag van 236.790 euro excl. BTW of 286.515,90 € incl. BTW 
- De openbare procedure als gunningswijze via e-tendering (Europees) 
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van levering: leveren en plaatsen van elektrische tafels voor het PTI 
Kortrijk met raming ten bedrage van 236.790 euro excl. BTW of 286.515,90 € incl. BTW,  wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure via e-tendering (Europees) 
 

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 20 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: Guldenspoorpad – fietssnelweg stationsomgeving’ te 
Avelgem 
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De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 20. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, 
Decleer, Desoete, Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, 
Buyse, Colpaert, Content, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser,  
De Plecker, Dereuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Mommerency, 
Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, 

Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Waelput, Wenes en 
Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
GULDENSPORENPAD – HERINRICHTING VAN DE VOORMALIGE STATIONSOMGEVING VAN DE 
GEMEENTE AVELGEM 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten, inzonderheid artikel 24 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2017000038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht van werken: Guldensporenpad – herinrichting van de voormalige stationsomgeving van 

de Gemeente Avelgem 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 1.146.259 euro excl. BTW waarvan 964.050,50 euro 

excl. BTW ten laste van de gemeente Avelgem, 64.528 euro excl. BTW ten laste van De Lijn, 

73.657,50 euro excl. BTW ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer en 44.023 euro excl. BTW 
ten laste van de provincie 

- De gemeente Avelgem als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als gunningswijze  

- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: Guldensporenpad – herinrichting van de voormalige 
stationsomgeving van de Gemeente Avelgem met raming ten bedrage van 1.146.259 euro excl. BTW 
waarvan 964.050,50 euro excl. BTW ten laste van de gemeente Avelgem, 64.528 euro excl. BTW ten 
laste van De Lijn, 73.657,50 euro excl. BTW ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer en 44.023 
euro excl. BTW ten laste van de provincie wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van een open aanbesteding 
 
 
 
 

 
 

*** 
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Agendapunt 21 Kennisname van het budget 2018 van de POM West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 5de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 21. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Colpaert, Content, Croes, Coupillie,  

de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Verwimp, Wenes, Waelput 
en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET KENNISNEMEN VAN HET BUDGET 2018 
VAN DE POM WEST-VLAANDEREN 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het decreet op de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen van 7 mei 2004 
- het besluit van de provincieraad van 24 november 2005 houdende de goedkeuring van de statuten 

van de POM West-Vlaanderen en latere wijzigingen, in het bijzonder art. 14, dat stelt dat de raad 
van de bestuur jaarlijks een jaarplanning opstelt in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen 
de provincie en de POM, met hieraan gekoppeld een begroting voor het volgende kalenderjaar, en 
dat dit aan de Provincie wordt bezorgd 

- het besluit van de provincieraad van 5 december 2013 houdende de vaststelling van de 
beheersovereenkomst 2014-2018 tussen de Provincie en de POM West-Vlaanderen, in het bijzonder 
art. 12 en art. 32 over de opmaak van de beleidsvoorbereiding voor het budget van het volgende 

werkingsjaar en het jaarprogramma door de POM West-Vlaanderen, en het rapporteren daarvan aan 
de Provincie 

- de goedkeuring door de raad van bestuur van de POM West-Vlaanderen op 17 oktober 2017 van de 
begroting 2018 van de POM waarin de structurele dotatie van de Provincie is inbegrepen  

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De provincieraad neemt kennis van het budget/jaarprogramma 2018 van de POM West-Vlaanderen 
waarin de structurele dotatie van de Provincie aan de POM West-Vlaanderen is inbegrepen. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 22 Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van WIV (Airport Kortrijk-Wevelgem) op 20 december 2017 en bepalen van het 
stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 
 
De voorzitter opent de bespreking. 



 

Planologisch attest - pagina 147 van 148 

 
Dhr. Tavernier, raadslid van Groen, komt tussen omtrent de toekomstplannen van de luchthaven en stelt 
dat het de laatste keer is dat de W.I.V. onder die vorm een planning voor het volgende jaar moet maken. 
Dhr. Tavernier richt zich tot gedeputeerde de Bethune als voorzitter van de toekomstige 
hoofdaandeelhouder. Binnenkort wordt er verwacht dat de n.v. na vele administratieve en technische 
problemen er zal komen. Dan kan de toekomst voorbereid worden, de toekomst die de Groen-fractie 
anders ziet dan de gedeputeerde, aldus het raadslid. Dhr. Tavernier wil toch benadrukken dat ook de 
Groen-fractie vragende partij is voor een beter management van de luchthaven op het vlak van de 

communicatie, de verstandhouding met de omwonenden. Deze is de laatste jaren slecht geweest. De 
manier waarop de luchthaven omgaat met klachten van mensen, met opmerkingen van mensen, is een 
modern management niet waardig zegt dhr. Tavernier. Vandaar dat hij gedeputeerde de Bethune wil 
vragen of de gedeputeerde er in de toekomst voor zal zorgen dat dit verbetert, dat er een goed 
constructief overleg komt over de pijnpunten die er vandaag in de luchthaven zijn met de mensen die 
klachten hebben. Het punt kwam aan bod tijdens de vergadering van de RESOC waar de toekomstige 
gedelegeerd bestuurder zijn plan uit de doeken kwam doen. Dhr. Tavernier heeft toen gezegd dat het 
beperkte aantal vaste klagers, dat afgedaan wordt als enkelingen, dat dat eigenlijk maar het topje van 
de ijsberg was. Het topje van de ijsberg van een veel dieper ongenoegen die er bij een groter stuk van 
de bevolking leeft dan de luchthaven leiding denkt. Die woorden werden toen bevestigd door de 
burgemeester van Wevelgem. Dhr. Tavernier stelt de vraag of de gedeputeerde ervoor zal zorgen dat er 
in 2018 in de huidige en toekomstige constellatie werk van zal gemaakt worden. 

 
Dhr. de Bethune, gedeputeerde, wil drie zaken vermelden in het kader van de tussenkomst van dhr. 
Tavernier. 1) er wordt werk gemaakt van een betere monitoring van de opmerkingen, bemerkingen, 
eventuele klachten die betrekking hebben op de luchthaven, zodoende dat deze op een meer structurele 
wijze ingeschat kunnen worden en dat de juiste oplossing aangereikt kan worden. De komende periode 
wordt er meer geïnvesteerd in communicatie. De prioriteit zal vooral gelegd worden bij de toekomstige 
ontwikkeling van de luchthaven, bij de uitbouw van een zakenluchthaven. Concreet betekent dat de 
zakenactiviteiten sterker aanwezig zullen zijn dan vandaag en dus belangrijker zullen worden dan ten 
opzichte van de opleidingsvluchten en de helikoptervluchten. Deze twee laatste die in veel gevallen de 
belangrijkste elementen zijn die problemen scheppen bij de omgeving. Dus met andere woorden, de 
economische ontwikkeling van de luchthaven in combinatie met een betere communicatie en een betere 
monitoring, zou van aard moeten zijn om ook in de toekomst dat probleem beter aan te pakken, ook al 

is het geweten dat alle hinder, zoals geluidshinder, die aan een luchthaven verbonden is, nooit volledig 
weggewerkt kan worden. De inspanningen gaan echter in die richting. De gedeputeerde hoopt dan ook 
dat dhr. Tavernier zijn visie ten opzichte van deze zakenluchthaven voor een stuk zal bijstellen. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 22. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C.,  Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en 
de heren Aernoudt, Bekaert, Content, Croes, Coupillie, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw,  
De Keyser, De Plecker, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Verwimp, 
Wenes, Waelput en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames  Castelein R. en Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse, en Ravyts.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE W.I.V. 
OP 20 DECEMBER 2017 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG VAN DEZE VERTEGENWOORDIGER 
MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
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verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1 

 
- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij 

decreet van 18 januari 2013 
 

- Het besluit van de provincieraad van 24 november 2015 waarbij de heer Lieven Lybeer werd 
aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op alle gewone en buitengewone algemene 
vergaderingen voor de verdere duur van de legislatuur  
 

- De uitnodiging dd. 24 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van de W.I.V. op 
20 december 2017 met volgende agendapunten: 
 
1.  Bespreking van de strategie, de plannen en begroting voor 2018 
2. Benoeming van dhr. D. Van Belleghem tot deskundige, toegevoegd aan de raad van bestuur 
3. Vervanging van vijf bestuurders met raadgevende stem 
4. Varia.  

 

- Het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten voor deze buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017 goed 
te keuren. 
 
 

Art.2: 
 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de W.I.V. 
 
 
 

*** 
 

*** 
De voorzitter sluit de vergadering om  uur. 

 

 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Geert Anthierens Eliane Spincemaille 
 

____________________ 

 

 

 

 


