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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

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

 Guido Decorte, gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, 

algemene en ondersteunende dienstverlening, 
gebiedsgerichte werking en milieu, landschap en natuur 
 

 Franky De Block, gedeputeerde van toerisme en recreatie, 

ruimtelijke ordening (m.u.v. stedenbouwkundige 
beroepen) en mobiliteit en weginfrastructuur 
 

 Carl Vereecke, gedeputeerde van algemene financiering, 
budget en administratieve beroepen (o.a. de 
stedenbouwkundige beroepen omtrent bouw- en 
verkavelingsvergunningen), personeel, 
informatietechnologie, sport en provinciaal onderwijs 
 

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

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

 

 Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde van cultuur en welzijn 
 
 
 
 
I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet werd 

geantwoord 
 
-  
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GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. S/2018/11 
van mevrouw Sophie Mespreuve (N-VA) 
van 28.02.2018 
 

Stand van zaken RUP Omleidingsweg Anzegem 

 
 

Vraag: 

 

Geachte,  

 

Graag had ik de stand van zaken van RUP Omleidingsweg Anzegem 

vernomen, na het nemen van de info via de website: 

 

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-

omleidingsweg-anzegem 

 

In welke planningsfase zit men momenteel? Is het bedoeling dat het 

RUP dit jaar nog op de agenda van de provincieraad komt? Kan het 

landbouweffectenrapport bezorgd worden? 

 

Dank voor uw antwoord. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Sophie Mespreuve 

 

 

Antwoord: 

Geacht provincieraadslid, 

Geachte mevrouw,  

 

Momenteel zijn er twee studies lopende die de effecten van een 

omleidingsweg ten westen van Anzegem onderzoeken. Hierbij worden vier 

tracés bekeken. Enerzijds is er een planmilieueffectenrapport (plan-

MER) in opmaak, die momenteel in ontwerpfase zit. Half februari is er over 

deze plan-MER een ambtelijk overleg geweest tussen de verschillende 

betrokken overheden, georganiseerd door de dienst MER van de Vlaamse 

overheid. 

 

Anderzijds is er ook een landbouweffectenrapport (LER) in opmaak door 

de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Deze studie is momenteel nog 

lopend.  

 

Tijdens het ambtelijk overleg met de dienst MER half februari is er 

afgesproken dat de ontwerptekst van het plan-MER opnieuw ter inzage zal 

gelegd worden (vermoedelijk in de loop van april), aangezien er vanuit het 

plan-MER een plaatselijke tracéwijziging in overweging wordt genomen. 

Een bijkomende terinzagelegging moet de bevolking de kans geven om ook 

op dit gewijzigd tracé opmerkingen te formuleren. 

 

Na de bijkomende terinzagelegging is het de bedoeling dat de dienst MER, 

op basis van inspraakreacties, nieuwe richtlijnen meegeeft, die al dan niet 

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-omleidingsweg-anzegem
https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-omleidingsweg-anzegem
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kunnen leiden tot een bijwerking van de ontwerptekst van het plan-MER. 

 

Het is de bedoeling dat de deputatie op basis van het plan-MER en LER een 

tracékeuze maakt. De informatie vanuit het plan-MER en LER kan dan 

zeker ter beschikking worden gesteld. Op basis van deze keuze kan dan 

een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt.  

 

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet dan nog eerst voorgelegd worden aan 

de gemeente, PROCORO en Vlaamse adviesinstanties tijdens een plenaire 

vergadering.  

 

Het plan-MER moet dan definitief worden goedgekeurd door Vlaanderen. 

Gelet op het feit dat al deze stappen nog moeten doorlopen worden, zal 

het ruimtelijke uitvoeringsplan pas in 2019 op de provincieraad komen om 

de decretale procedure te doorlopen.  

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij, 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

Vraag nr. S/2018/12 

van mevrouw Gerda Schotte (GROEN) 
van 28.02.2018 
 

Vraag wagenpark van de provinciale diensten 

 

 

Vraag: 

 

Graag had ik het volgende vernomen : 

 

- Over hoeveel wagens beschikken de provinciale diensten ? 

Graag per wagen het type, jaar van indienstneming, type brandstof en eventueel 

ecolabel, plaats waar de wagen gebruikt wordt en gestationeerd is in het weekend. 

 

- Zelfde vraag voor de Autonome provinciebedrijven. 

 

Er wordt gestart met autodelen vanuit het Boeverbos.  

 

Graag had ik geweten welke promotie hiervoor werd gevoerd (waar werden folders bedeeld, 

hoeveel folders enz..) en wat de kostprijs van deze promotie is. 

 

 

Antwoord: 

 

Geachte mevrouw Schotte, 

 

U diende een schriftelijke vraag in waarbij u zowel vroeg naar gegevens over het wagenpark 

van de provincie en de agentschappen als naar het proefproject autodelen. 

 

Als bijlage vindt u wagenparkgegevens. 

 

In 2017 hebben de diensten accommodatie en mobiliteit de mogelijkheid onderzocht om het 

wagenpark van het provinciebestuur West-Vlaanderen open te stellen voor autodelen. Na 
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aftoetsing met de koepelorganisatie “Autodelen.net” (die alle initiatieven omtrent Autodelen in 

Vlaanderen opvolgt en zelf ook lokale besturen begeleidt bij het opstarten van 

autodeelinitiatieven), werd beslist om te starten met een proefproject. Het project autodelen 

werd eind december vorig jaar opgestart. De wagen die de provincie in het weekend ter 

beschikking stelt aan inwoners van West-Vlaanderen en provinciepersoneelsleden, is een Ford 

Fiesta met standplaats Provinciehuis Boeverbos. Concreet maak je als gebruiker een afspraak 

via een contract met de provincie West-Vlaanderen, reserveer je de wagen via een online 

reservatiekalender en na gebruik betaal je een tarief per uur en het aantal gereden 

kilometers.  

 

Om dit proefproject kenbaar te maken aan het grote publiek, zijn diverse maatregelen 

ondernomen: 

Op 21 december 2017 werd het project autodelen voorgesteld aan de pers: 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171221_03256531 

 

Diverse interne communicatiekanalen werden begin dit jaar aangesproken: de corporate 

website, de nieuwsbrief van de dienst communicatie, Westsite, de G@zet, NM Info 

Ook met de Stad Brugge werd een apart communicatiecircuit opgezet via BiS Infoblad Brugge 

en www.brugge.be  

 

Een informatieve en wervende folder werd opgemaakt, 21.000 exemplaren werden gedrukt. 

Eind januari 2018 werden de folders bedeeld naar de inwoners van Sint-Andries en Sint-

Michiels.  

 

Verder hebben we ook gericht een aantal (nabij gelegen) organisaties voorzien van folders: 

S&R Olympia, Freinetschool De Boomhut, de bibliotheken van Sint-Andries en Sint-Michiels, 

de Biekorf, het Tolhuis, Westtoer, Immaculata basis en secundaire school, het Huis van de 

Bruggeling, het Koninklijk Atheneum, het Sint-Lodewijkscollege, VIVES, Howest. De kostprijs 

hiervoor bedroeg 3.630 euro incl.BTW. 

 

Op 8 maart 2018 werd een infoavond georganiseerd voor de geïnteresseerden in het 

Provinciehuis Boeverbos. 

 

Na 1 jaar zal dit project geëvalueerd worden op succes en haalbaarheid. 

 

In de hoop u hiermee van dienst te zijn, verblijven wij inmiddels met de meeste hoogachting. 

 

Namens de deputatie, 

 

Voor de provinciegriffier, De gedeputeerde voor algemene  

  en ondersteunende dienstverlening 

 

 

Nele DEPREZ  Guido DECORTE 

Directeur accommodatie  

 

 

  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171221_03256531
http://www.brugge.be/
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Bijlage 1 

 

BEDRIJFSWAGENS VONK APB in leasing In dienst standplaats week & WE 

    

Peugeot 2008 16 BlueHDi diesel 27/11/2015 thuis 

Peugeot New 308 SW Active  diesel 6/03/2017 thuis 

Peugeot New 308 SW Active  diesel 18/10/2017 thuis 

Peugeot New 308 SW Active  diesel 10/10/2017 thuis 

Peugeot New 308 SW Active  diesel 18/10/2017 thuis 

Peugeot New 308 SW Active  diesel 14/09/2016 thuis 
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Bijlage 2 
 
Wagenpark Monumentenwacht: 
 
 

 

    

nummerplaat handelsnaam brandstof euronorm in dienst 

     

1 NEB 390 FORD TRANSIT LPG en BENZINE Euro 4 2/02/2016 

     

     

1 KTA 814 FORD TRANSIT GASOLIE Euro 5b 26/06/2015 

     

1 JKD 152 FORD TRANSIT CUSTOM GASOLIE Euro 6b 16/08/2017 

     

     

     

1 SXP 390 FORD TRANSIT GASOLIE Euro 6b 9/08/2017 
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Bijlage 3 

Gemeente/Stad Locatie/Standplaats Dienst Merk Nummerplaat Type voertuig Datum in dienst Brandstof/Energie Opmerking standplaats weekend/'s avonds 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Opel Corsa 1.3 D Eco 1BHI425 Personenwagen 31.05.11 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Opel Corsa 1.3 D Eco 1BHI718 Personenwagen 31.05.11 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie 

Opel Ampera (elektrisch 

aangedreven)  1CXA713 Personenwagen 16.03.12 Hybride plug in * thuis chauffeurs bij dienstopdrachten 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Renault Kangoo Z.E. (elektrisch) 1DKZ534 Bestelwagen 13.06.12 Elektrisch 100 %   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Iveco Daily 50C15 1FFZ763 Vrachtwagen 19.06.13 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Volkswagen  Transporter  1GFS976 Bestelwagen 28.01.14 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Volkswagen Transporter 1GFT023 Bestelwagen 28.01.14 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Nissan Cabstar 1HAT555 Vrachtwagen 18.05.09 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Ford Fiesta 1HRB183 Personenwagen 10.09.14 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Ford Fiesta 1HRB231 Personenwagen 10.09.14 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Ford Fiesta 1HRB286 Personenwagen 10.09.14 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Ford Fiesta 1HRB371 Personenwagen 10.09.14 Diesel   

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Accommodatie Ford Fiesta 1HRB425 Personenwagen 10.09.14 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Audi A5 1RDP609 Personenwagen 24.05.11 Diesel * thuis chauffeurs bij dienstopdrachten 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Volkswagen Caddy CNG 1RET375 Bestelwagen 02.12.16 CNG   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Volkswagen Caddy CNG 1RET414 Bestelwagen 02.12.16 CNG   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Ford Transit Custom 1RFL476 Bestelwagen 09.12.16 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Audi A6 200 SY Personenwagen 16.10.09 Diesel * thuis chauffeurs bij dienstopdrachten 

Brugge 0309 Provinciale Uitleendienst AVM Accommodatie 

Peugeot Partner Tepee Outdoor 1.6 

Hdi 998-API Bestelwagen 24.08.09 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Audi  A6 - 2.7 AUT-589 Personenwagen 12.02.08 Diesel * thuis chauffeurs bij dienstopdrachten 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Citroën Jumper  3.0 HDI L4H3 EZX-812 Bestelwagen 30.07.09 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Audi A6 2.7 TDI GUN-231 Personenwagen 12.07.07 Diesel * thuis chauffeurs bij dienstopdrachten 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie BMW 320 D PWX-701 Personenwagen 24.08.09 Diesel * thuis chauffeurs bij dienstopdrachten 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Citroën Jumper (35+L4H3) RDT-777 Bestelwagen 09.11.10 Diesel   

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Accommodatie Citroën Jumper (Fourgon) RGG-396 Bestelwagen 31.08.10 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Iveco Eurocargo VIQ-486 Vrachtwagen 26.07.07 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Accommodatie Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCI YVS-049 Personenwagen 09.02.09 Diesel * thuis chauffeurs bij dienstopdrachten 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Financiën Audi Q3 2.0 1LRS361 Personenwagen 17.11.15 Diesel thuis 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Griffie BMW 330e i Performance 1PNN156 Personenwagen 12.08.16 Hybride plug in thuis 

Knokke-Heist 0220 't Zwin Provinciaal Natuurpark Groendienst Ford Transit 117-AZE Bestelwagen 12.10.09 Diesel   

Torhout  0212 D' Aertrycke Domein Groendienst Toyota Hilux (Jeep) 1AWR340 Personenwagen 01.03.11 Diesel   

Ieper 0202 De Palingbeek Domein Groendienst Toyota Hilux (Jeep) 1AWR363 Personenwagen 28.10.11 Diesel   

Torhout  0212 D' Aertrycke Domein Groendienst Nissan NP300 Pick up 1BCJ115 Bestelwagen 09.12.10 Diesel   

Ieper 0202 De Palingbeek Domein Groendienst Renault Trafic 1BGN453 Bestelwagen 09.12.10 Diesel   

Knokke-Heist 0220 't Zwin Provinciaal Natuurpark Groendienst Peugeot Boxer 4x4 1FJR175 Bestelwagen 18.07.13 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Groendienst Jeep Wrangler 1FRG783 Personenwagen 01.03.13 Diesel   

Harelbeke 0203 De Gavers Domein Groendienst Renault Kangoo 1GAW626 Bestelwagen 11.12.13 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Groendienst Renault Kangoo 1HLF190 Bestelwagen 19.08.14 Diesel   
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Beernem 

0204 Lippensgoed - Bulskampveld 

Domein Groendienst Renault Kangoo 1JLP992 Bestelwagen 19.01.15 Diesel   

Brugge 0201 Tillegem Domein Groendienst Volkswagen Transporter 1JTJ727 Bestelwagen 20.02.15 Diesel   

Wevelgem 209 Bergelen Domein Groendienst Volkswagen Caddy CNG 1LVT999 Bestelwagen 18.12.15 CNG   

Torhout  0212 D' Aertrycke Domein Groendienst Ford Transit 1NGV311 Bestelwagen 22.02.16 Diesel   

Ieper 0202 De Palingbeek Domein Groendienst Ford Transit Connect 1NGV389 Bestelwagen 22.02.16 Diesel   

Harelbeke 0203 De Gavers Domein Groendienst Ford Transit 1NLH991 Bestelwagen 17.03.16 Diesel   

Brugge 0201 Tillegem Domein Groendienst Opel Movano  1PBC739 Bestelwagen 19.12.16 Diesel   

Ieper 0202 De Palingbeek Domein Groendienst Isuzu D-max 1RAK345 Personenwagen 26.10.16 Diesel   

Torhout  0212 D' Aertrycke Domein Groendienst Volkswagen Caddy CNG 1RKG443 Bestelwagen 11.01.17 CNG   

Harelbeke 0203 De Gavers Domein Groendienst Iveco (Vrachtwagen) 1RKG471 Vrachtwagen 11.01.17 Diesel   

Knokke-Heist 0220 't Zwin Provinciaal Natuurpark Groendienst Peugeot Partner  1TED574 Bestelwagen 09.10.17 Diesel   

Oostende 0213 Raversijde Domein Groendienst Alke Electrisch 1TMW991 Landbouwvoertuig 18.12.17 Elektrisch 100 %   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Groendienst Jeep Wrangler 514-BEE Personenwagen 10.03.10 Diesel   

Torhout  0212 D' Aertrycke Domein Groendienst Ford Transit 890-AIU Bestelwagen 09.05.09 Diesel   

Wevelgem 212 Bergelen Domein Groendienst Nissan Navara (Jeep) EXC-264 Bestelwagen 11.03.09 Diesel   

Beernem 

0204 Lippensgoed - Bulskampveld 

Domein Groendienst Ford Transit 350M 4X4 HGY-827 Bestelwagen 17.06.10 Diesel   

Wevelgem 208 Bergelen Domein Groendienst Citroën Jumper 35 LH 2.2 HDI VES-548 Bestelwagen 04.05.06 Diesel   

Brugge 0201 Tillegem Domein Groendienst Nissan Navara CVND40/E4 VWC-092 Personenwagen 09.01.07 Diesel   

Harelbeke 0203 De Gavers Domein Groendienst Nissan Navara XAF-045 Personenwagen 24.10.06 Diesel   

Beernem 

0204 Lippensgoed - Bulskampveld 

Domein Groendienst Peugeot Boxer 3.0 XAF-357 Bestelwagen 13.03.07 Diesel   

Beernem 

0204 Lippensgoed - Bulskampveld 

Domein Groendienst Iveco Daily 65 C 18 YHF-965 Vrachtwagen 11.06.08 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Informatietechnologie Volkswagen Transporter 1GFT071 Bestelwagen 28.01.14 Diesel   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Informatietechnologie Opel Combo CNG 1HXS188 Bestelwagen 23.10.14 CNG   

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Kabinet Deputatie de Bethune Audi A6 2.0 TDI 

1SSE932 ex 

1FLZ351 Personenwagen 

13.08.13 

(03.07.17) Diesel thuis 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Kabinet Deputatie De Block Audi A6 2.0 TDI Multitronic 

1SSE752 ex 

1FLZ352 Personenwagen 

13.08.13 

(03.07.17) Diesel thuis 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Kabinet Deputatie Decorte BMW 525 X d-Drive 1CWF690 Personenwagen 12.03.12 Diesel thuis 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Kabinet Deputatie Naeyaert Volkswagen Sharan 1KSE865 Personenwagen 22.06.15 Diesel thuis 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis 

Kabinet Deputatie 

Vanlerberghe Audi Q3 2.0 

1SSE823 ex 

1FLC498 Personenwagen 

02.08.13 

(03.07.17) Diesel thuis 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Kabinet Deputatie Vereecke BMW 330 D Xdrive 

1SSE424 ex 

1FKB090 Personenwagen 

23.07.13 

(03.07.17) Diesel thuis 

Brugge 0304 Boeverbos Provinciehuis Kabinet Gouverneur BMW 520 X Drive 1HKE987 Personenwagen 07.08.14 Diesel thuis 

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Landmeters Ford Transit Connect 1TEZ394 Bestelwagen 16.10.17 Diesel   

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Landmeters Ford Transit  svan d/cab EBB-038 Bestelwagen 15.01.10 Diesel   

Harelbeke Sport- en Natuurcentrum De Gavers Minawa Citroën Jumper 1EPF170 Bestelwagen 13.02.13 Diesel   

Oostende 0213 Raversijde Domein Minawa Peugeot Boxer 1HAT558 Bestelwagen 05.06.14 Diesel   

De Panne  De Nachtegaal Minawa Toyota Yaris Verso 1.4 D JRN-290 Personenwagen 05.11.04 Diesel   
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Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Mobiliteit & Wegen - Noord Peugeot Partner 1CFO821 Bestelwagen 14.11.11 Diesel   

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Mobiliteit & Wegen - Noord Opel Combo CNG 1HXS276 Bestelwagen 23.10.14 CNG   

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Mobiliteit & Wegen - Noord Opel Combo CNG 1KRS395 Bestelwagen 18.06.15 CNG   

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Mobiliteit & Wegen - Noord Opel Combo CNG 1KRS426 Bestelwagen 18.06.15 CNG   

Ieper 0310 Potyze Mobiliteit & Wegen - Zuid Opel Combo CNG 1HXS233 Bestelwagen 23.10.14 CNG   

Ieper 0310 Potyze Mobiliteit & Wegen - Zuid Fiat Doblo CNG 1NNZ663 Bestelwagen 30.03.16 CNG   

Ieper 0310 Potyze Mobiliteit & Wegen - Zuid Ford Focus C-max BSY-388 Personenwagen 08.06.05 Diesel   

Kortrijk 0312 Provinciaal Technisch Instituut Provinciaal Technisch Instituut Ford Transit Connect 1CIG226 Bestelwagen 05.02.11 Diesel   

Kortrijk 

0355 Provinciale Tuinbouwschool 

Kortrijk Provinciaal Technisch Instituut Iveco Vrachtwagen 1CYB630 Vrachtwagen 30.03.15 Diesel   

Kortrijk 0312 Provinciaal Technisch Instituut Provinciaal Technisch Instituut Renault Kangoo Z.E. (elektrisch) 1EZD275 Bestelwagen 25.04.13 Elektrisch 100 %   

Kortrijk 0312 Provinciaal Technisch Instituut Provinciaal Technisch Instituut Temsa MD9  C (Bus) 1FCD791 Bus 22.05.13 Diesel   

Kortrijk 0312 Provinciaal Technisch Instituut Provinciaal Technisch Instituut M.A.N. 224 LC CKJ-409 Vrachtwagen 02.08.00 Diesel   

Kortrijk 

0355 Provinciale Tuinbouwschool 

Kortrijk Provinciaal Technisch Instituut Peugeot 807 HTA-478 Personenwagen 31.08.09 Diesel   

Kortrijk 0312 Provinciaal Technisch Instituut Provinciaal Technisch Instituut Renault Master (Schoolbus) VNN-823 Bus 13.09.06 Diesel   

Kortrijk 0312 Provinciaal Technisch Instituut Provinciaal Technisch Instituut Citroën Jumper HDI 100 YVQ-728 Bestelwagen 09.01.09 Diesel   

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Waterlopen - Noord Volkswagen Caddy 4x4 1FJR206 Bestelwagen 18.07.13 Diesel thuis 

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Waterlopen - Noord Peugeot Partner 1LUE406 Bestelwagen 07.12.15 Diesel thuis 

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Waterlopen - Noord Peugeot Partner 1LUE448 Bestelwagen 07.12.15 Diesel thuis 

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Waterlopen - Noord Peugeot Partner 1LUE655 Bestelwagen 07.12.15 Diesel thuis 

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Waterlopen - Noord Peugeot Partner 1LUE738 Bestelwagen 07.12.15 Diesel thuis 

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Waterlopen - Noord Peugeot Partner 1LUE781 Bestelwagen 07.12.15 Diesel thuis 

Brugge 0311 Abdijbeke Provinciehuis Waterlopen - Noord Dacia Duster  1PAX132 Bestelwagen 25.05.16 Diesel thuis 
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Bijlage 4
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Bijlage 5 

VOERTUIGEN  INAGRO       

Merk Type Standplaats Jaar Brandstof Ecolabel Opmerking  

        

Peugeot Boxer Grote bestelwagen Inagro 2014 Diesel Euro 5b   

Iveco Daily Grote bestelwagen Inagro 2011 Diesel Euro 4   

Opel Movano Grote bestelwagen Inagro 2008 Diesel Euro 4 

Aangekocht door 

Provincie  
Isuzu Pick-up Inagro 2016 Diesel Euro 5b   

Ford Ranger Pick-up Inagro 2015 Diesel Euro 5b   

Peugeot Partner Kleine bestelwagen Inagro 2014 Diesel Euro 5b   

Peugeot Partner Poolwagen Inagro 2016 Diesel Euro 6b   

Volvo Vrachtwagen  Inagro 1998 Diesel ? 

Aangekocht door  

Provincie  
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Bijlage 6 

 

Wagenpark POM 

Merk en type Standplaats In dienst Brandstof Opmerking  

           

Opel Corsa PH Olympia 2015 Benzine    

Opel Vivaro PH Olympia 2015 Diesel    

Toyota Auris PH Olympia 2013 Benzine/hybride    

Toyota Yaris Greenbridge Oostende 2013 Benzine/hybride    

Audi Q2 PH Olympia 2017 Benzine  leasingwagen directeur  

           

      

      

      

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 2 – februari 2018  15 
 

Bijlage 7      

Wagenpark Westtoer 

Wagen Nummerplaat Merk Type Standplaats 
Jaar 

ingebruikname 
Brandstof Milieuklasse 

Bedrijfswagen 

algemeen 

directeur 

1 BFJ 710 Hyuandai 

I40 Wagon 

1.7CRDI85 ISG 

Prenium 

Westtoer 

Brugge 
2015 Diesel Euro 6B 

Poolwagen 1 BKD 743 Peugeot 308 
Westtoer 

2011 Diesel Euro 5 
Kortrijk 

Poolwagen 1 BKD 800 Peugeot 308 
Westtoer 

2011 Diesel Euro 5 
Diksmuide 

Poolwagen 1 BKD 851 Peugeot 
308 SW 1.6168 

Access 5 PL 

Westtoer  
2011 Diesel Euro 5 

Brugge 

Bedrijfswagen 

1 CEP 308 Volkswagen 

Passat Variant 

2.0CRTDI100 

BMT Comfortline 

Westtoer 

Brugge 
2011 Diesel Euro 5 

Directeur 

Marketing 

Lichte 

vrachtwagen 
1 GWV 622 Peugeot 

Boxer 2.2HDI81 

33 

Westtoer 

2014 Diesel Euro 5b Loods 

Zedelgem 

Lichte 

vrachtauto 
1 KAC 054 Peugeot Boxer 

Westtoer 

2015 Diesel Euro 5b Loods 

Zedelgem 

Lichte 

vrachtauto 
1 PGJ 140 Citroen 

Jumper Fourgon 

L2H2 2.2HDI96 

33 

Westtoer 

loods 

Zedelgem 

2016 Diesel Euro 5b 

Lichte 

vrachtauto 
1 PGU 194 Peugeot 

Boxer VAN 

2.2HDI96 35 

Westtoer 

2016 Diesel Euro 5b Loods 

Zedemgen 

Poolwagen 372 AMM Peugeot 308 
Westtoer 

2008 Diesel   
Brugge 

Lichte 

vrachtauto 
507 AMM Volkswagen 

Caddy 2.0SDI 

1950 

Westtoer 

2006 Diesel   Loods 

Zedemgem 
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FRANKY DE BLOCK 
 

 
GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT EN 
WEGINFRASTRUCTUUR 
 
Vraag nr. S/2018/8 
Van mevr. S. Vandenbulcke (fractie) 
van 23.01.2018 
 

Opvolgingsvraag aanpak fietspad Lauwe en Marke 

 
 

Vraag: 

 

Geachte leden van de deputatie,  

 

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

fietspad tussen Lauwe en Marke.  

 

Graag informeer ik opnieuw naar een stand van zaken van de heraanleg 

hiervan. Ik heb hierover reeds schriftelijke vragen over gesteld in oktober 

2015 en april 2016.  

De vernieuwing van het fietspad tussen Lauwe (Menen) en Marke 

(Kortrijk) staat al een tijdje op de agenda van betrokken gemeentes en 

de provincie West-Vlaanderen. Dit fietspad ligt op het bovenlokale 

fietsroutenetwerk. Het is de provincie die de werken van dit netwerk 

beheert, coördineert en bekostigt. Het fietspad langs de Dronckaertstraat 

vanaf Preshoekstraat richting Marke ligt er zeer slecht bij. Het is eigenlijk 

gevaarlijk voor fietsers.  

 

We werden geïnformeerd dat de startnota voor het Fietsfondsproject 

Lauwbergstraat-Dronckaertstraat-Rekkemstraat op 1 maart 2016 

besproken werd op de intergemeentelijke begeleidingscommissie (IGBC) 

Menen-Kortrijk. Wij hebben deze startnota onlangs ook ingekeken.  

 

Na deze procedurestap werd gemeld dat er werk gemaakt zou worden 

van de projectnota, opmeting, bouwplannen, desgevallend 

onteigeningsplannen voor een deel van de Lauwbergstraat. De stad 

Menen zal hiervoor een studiebureau aanstellen gezien het fietspad 

gecombineerd zal worden met de vernieuwing van de rijweg. Het is dan 

ook het wegvak op grondgebied Menen dat het eerst zal worden 

aangepakt.  

 

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

bouwvergunning, opmaak bestek, goedkeuring door de gemeenteraad en 

de provincieraad.  

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

eventuele onteigeningsplannen?  

 

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

studiebureau?  

 

Kunnen deze documenten bezorgd worden?  

 

Is er sindsdien nog vooruitgang geboekt in dit dossier?  
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Indien ja, kunnen we hierover geïnformeerd worden? En wat zijn de 

gevolgen voor het verkeer?  

 

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

Kan er een concretere timing gegeven worden in de te volgen stappen?  

 

Gezien de vele fietsprojecten in West-Vlaanderen en om de 

vooruitgang te bespoedigen, is het zinvol om extra 

provinciepersoneel hiervoor aan te werven? Dank om visie en 

standpunt weer te geven.  
 

Dank om ons te informeren.  
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Antwoord: 

 

Geacht raadslid,  

 

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

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

Menen waarbij de stad, na goedkeuring van de startnota in mei 2016, een studiebureau 

zal aanstellen om verdere stappen te zetten in het dossier, met name de opmaak van 

een projectnota met aanvullend een bouwplan, bestek en meetstaat, technische proeven, 

omgevingsvergunning etc.  

 

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

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

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

provincie zal instaan voor de financiering van de fietspaden.  

 

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

nieuws over verdere vooruitgang.  

 

N.a.v. uw schriftelijke vraag hebben wij vorige week nog eens telefonisch contact 

opgenomen met de stad, waarbij men meedeelde dat er voorlopig geen budget kon 

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

aangesteld was. Verdere informatie over een alternatieve timing was er voorlopig niet 

beschikbaar.  

 

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

bijzonder bij gecombineerde of gemeentegrensoverschijdende dossiers, waarbij 

gemeenten of medefinanciers soms andere budgettaire prioriteiten hebben of 

grondverwervingen moeilijk verlopen.  

 

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

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met de meeste hoogachting,  

Namens de deputatie 

 

Evert de Pauw Franky De Block 

diensthoofd  Gedeputeerde voor mobiliteit  
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Vraag nr. S/2018/9 
van dhr. Luc Coupillie (fractie) 
van 08.02.2018 
 

Oproep pendelfonds call 11: duurzaamheid woon-werkverkeer 

 

Vraag; 

 

Oproep Pendelfonds call 11: duurzaamheid woon-werkverkeer 

 

Geachte, 

 

Het Pendelfonds subsidieert projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen.  

 

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

werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het 

fonds. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden 

of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de 

subsidie aanvragen. 

 

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

oproep van het Pendelfonds. 

 

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

dossier indienen. 

 

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

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

 

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

die gelegen zijn in filegevoelige of niet-filegevoelige gebieden. Alle bedrijven met 

vestiging(-en) in Vlaanderen kunnen nu dus indienen. 

 

Hoeveel en welke dossiers werden er voorzien in 2018 op de uiterste indiendatum 28 

januari 2018? 

 

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

dit criterium en nu wel positief kunnen worden onthaald? 
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Ook de provincie zelf kon via de projectoproep een project indienen in samenwerking met 

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

Dank voor de antwoorden 

 
 
Antwoord: 

 

Geacht Raadslid,  

 

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

calls 8 t.e.m. 10, de provincie 25 dossiers begeleid heeft die positief beoordeeld werden 

door de begeleidingscommissie in Brussel.  

 

Deze bedrijven werden in totaal een subsidiebedrag van 1.577.125 euro toegekend. 

Sinds de oprichting van het Pendelfonds in 2007 heeft het Mobiliteitspunt van de 

provincie op die manier 3.843.406 euro aan bedrijfssubsidies naar West-Vlaanderen 

getrokken.  

 

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

45 dossiers aangemeld.  

 

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

worden hierbij begeleid door het Mobiliteitspunt van de provincie. Gezien de voorwaarde 

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

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

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

begeleidingscimmossie in Brussel, zodat het voor bedrijven buiten de omschrijving 

moeilijker is om een subsidie toegekend te krijgen.  

 

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

besturen een project indienen, maar dit heeft uiteraard vooral betrekking op steden en 

gemeenten en hun zelfstandige agentschappen in samenwerking met echte privépartners 

bv. op bedrijventerreinen.  

 

Omdat de provincies optreden als adviseur en begeleider en ook de opvolgingscontrole 

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

 

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 2 – februari 2018  21 
 

 

De mogelijkheden voor provinciale vestigingingen in West-Vlaanderen om samenwerking 

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

zeer beperkt.   

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

Evert de Pauw Franky De Block 

diensthoofd  gedeputeerde voor mobiliteit   
 
  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 2 – februari 2018  22 
 

 

 

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

 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 22.02.2018 
 
 
 
Vraag nr. M/2018/10 
van de heren Kurt Ravyts en Peter Roose 

Statiegeldalliantie 
 
Mondelinge vraag 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, licht zijn vraag betreffende de  statiegeldalliantie 
toe.  De deputatie van de provincie Limburg heeft op 25 januari 2018 besloten om toe te treden tot deze 
statiegeldalliantie. De zwerfvuilproblematiek rond vooral plastiek flessen is genoegzaam bekend, aldus de 
heer Ravyts. Het provinciebestuur is voor talrijke provinciale domeinen, maar ook voor waterlopen 
bevoegd. Ook daar is uiteraard veel plastiek zwerfvuil terug te vinden zegt de heer Ravyts. Een groot 
deel van de kost voor het opruimen van dit zwerfvuil is voor rekening van de lokale en dus ook 
provinciale besturen. Zelfs 90 % van deze kostprijs in Vlaanderen is voor rekening van de lokale 
besturen. De heer Ravyts is bijgevolg van mening dat hierover goed moet worden nagedacht en 
bovendien ook een beslissing moet worden genomen. Een beslissing die zich op Vlaams niveau situeert. 

Daar draait die statiegeldalliantie uiteraard om, aldus het raadslid. Er zijn ook heel veel verschillende 
initiatieven lopende in de verschillende gemeenteraden van de provincie West-Vlaanderen. De heer 
Ravyts vraagt als de deputatie van de provincie West-Vlaanderen overweegt om eveneens toe te treden 
tot deze statiegeldalliantie en dus het signaal aan Vlaamse regering te geven dat er eindelijk eens een 
beslissing over statiegeld voor onder meer petflessen moet worden genomen. 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, zegt deze oproep niet van links of rechts komt, maar van 
bottom uit, van onderuit komt. Het zijn immers vooral de gemeenten die geconfronteerd worden met de 
problematiek van zwerfafval en deze gemeenten moeten ook zorgen voor de oplossing voor het 
zwerfafval. Het is duidelijk heel wat inwoners het niet meer zien zitten om zwerfafval op te ruimen en om 
te vragen om het openbaar domein netjes te houden, alhoewel er ook zijn die vervuilen, aldus de heer 
Roose. Het belangrijkste is dat er overal in West- Vlaanderen, het raadslid verwijst hierbij naar de vragen 

van de heer Ravyts, initiatieven komen vanuit verschillende gemeenteraden en colleges van burgmeester 
en schepenen om te vragen aan de Vlaamse regering om een beslissing te nemen. Hij denkt dat de 
periode van studeren achter de rug is en dat er uiteindelijk gevraagd wordt om naar een beslissing toe te 
komen. Ook gisteren nog hebben de kustburgemeesters opgeroepen om effectief ook toe te treden tot de 
alliantie. De heer Roose denkt dat het duidelijk zou zijn mocht ook het provinciebestuur die signalen van 
de lokale besturen (de provincie is immers de  partner van lokale besturen) om toe te treden over zou 
nemen en effectief ook een signaal geeft aan Vlaamse regering dat het tijd wordt dat zij een beslissing 
nemen in dit dossier van statiegeld. Namelijk komt dit statiegeld er wel of niet en binnen welke timing en 
periode kan dit worden ingevoerd. 
 
Antwoord 
 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, bevestigt dat de statiegeldalliantie bedrijven, lokale overheden of 
milieuorganisaties en eigenlijk iedere andere organisatie die zwerfafval meer dan beu is verenigt. En 
samen roepen zij de regering op om structureel een aantal eerlijke oplossingen door te voeren in de 
vorm van statiegeld op alle petflessen en ook op blikjes. Dit doen zij zowel in Nederland als in België. 
Intussen weet de gedeputeerde ook maar al te goed dat er al heel wat West- Vlaamse steden en 
gemeenten zich bij deze alliantie hebben aangesloten. Dit kan men op zeer eenvoudige wijze doen, 
namelijk door zich aan te melden op de website. De gedeputeerde kan zeggen dat de deputatie daar 
zeker positief tegenover staat, maar de kwestie van dit statiegeld is ook een moeilijke discussie zegt de 
gedeputeerde. De provincie zou zich dus zeer gemakkelijk ook direct kunnen aansluiten, maar de 
gedeputeerde maakt duidelijk dat de provincie zich op dit moment grondig aan het beraden is. De 
gedeputeerde zal daarom vandaag nog geen definitief antwoord geven omdat hij vindt dat met de 
deputatie nog een aantal belangrijke argumenten moeten worden doorgenomen. Er mag niet uit het oog 

worden verloren dat door de invoer van het statiegeld tot maximaal 40 % van het zwerfvuilprobleem kan 
worden opgelost. Dit is dus geen totale oplossing, maar toch goed voor een aanzienlijk deel van het 
probleem, aldus de gedeputeerde. Het opruimen van het zwerfvuil kost heel veel geld aan de lokale 
overheden. Maar ook heel veel geld aan de provincie. De provincie wordt immers geconfronteerd met 
heel wat zwerfvuil in de provinciedomeinen zegt de gedeputeerde. Dit is ook de reden waarom er vanuit 
de lokale besturen al jaren gevraagd wordt naar een oplossing. Ook de provinciale MINA-raad volgt deze 
redenering van de deputatie en vraagt dus ook aan de provincie om over deze bijkomende vragen een 
standpunt in te nemen. Als er een systeem van statiegeld wordt ingevoerd, dan moeten deze burgers 
met het afval terug naar de winkel, dit brengt dan weer extra vervoer en verplaatsingen met zich mee. 
De gedeputeerde zegt niet dat dit positief of negatief is, maar dit zijn een aantal zaken die leven in de 
sector met toch een aantal objectieve vragen. Een systeem van inzamelen van verpakkingen in de 
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winkels en warenhuizen is ook niet gratis. Deze inzameling met waarborg brengt voor de burger ook een 
extra kost met zich mee. Als het Fost Plus systeem aan huis blijft bestaan zal dit voor de burger een 
dubbele kost zijn, want beide systemen zullen immers naast elkaar blijven bestaan. Als dit Fost Plus 
systeem dan weer zou worden afgeschaft, dan is er voor velen een comfortverlies. Het zijn een aantal 
voorbeelden waarbij geen standpunt wordt ingenomen, maar waar de provincie de moeite wil doen, de 
administratie is daar ten gronde mee bezig, om te kijken als een antwoord kan worden gevonden op 
deze vragen. Vandaar dat binnen enkele weken met een standpunt van de deputatie naar deze raad zal 
worden gekomen. 

 
Repliek 
 
De heer Ravyts dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en hoopt alleen dat het uitstel niets te maken 
heeft met enigerlei vorm van politieke afweging, want hij stelt vast dat het zowel cd&v-besturen waar 
zelfs een absolute meerderheid is, vb. de gemeente Damme, of besturen waar s.pa aan het roer zit 
lokaal besloten hebben om tot deze alliantie toe te treden. De maatschappelijke afweging die de 
gedeputeerde heeft geschetst is natuurlijk correct, maar hij denkt dat het een goed signaal zou zijn om 
de Vlaamse regering toch tot een beslissing in één of andere richting te laten komen. 
De heer Roose is tevreden over het antwoord van de gedeputeerde. De gedeputeerde beloofde in zijn 
antwoord immers binnen de drie weken te antwoorden. De heer Roose stelt dat indien elk bestuur zo 
kordaat zou zijn om binnen de drie weken in een dergelijk belangrijk dossier een standpunt in te nemen, 

er misschien nooit een alliantie had moeten gevormd worden en was er al lang een oplossing rond de 
statiegeldproblematiek. Deze kwestie duurt reeds jaren en de heer Roose is tevreden dat dit bij de 
provincie veel sneller kan gaan. De invalshoek van de heer Roose staat los van alle praktische 
modaliteiten die bij statiegeld te pas komen. Hij stelt dat als aan iets waarde wordt gegeven en mensen 
gooien het vandaag op de grond dan is de kans groot dat ze het niet meer doen en die waarde toch op 
een goede plaats terecht komt. Dat is uiteindelijk het einddoel, namelijk het feit dat gemeentearbeiders 
en vrijwilligers niet meer ingezet worden om zaken die waarde hebben en zomaar op de grond of in de 
bermen of groenzone worden gegooid op te ruimen. Dat is volgens de heer Roose een belangrijk 
invalshoek die meespeelt in deze problematiek.  
 
Vraag nr. M/2018/11 
van de heer Kurt Ravyts 

Rechtspraak Raad van State m.b.t. het PRUP regionaal bedrijventerrein Reigersburg (Ieper) en de 
mogelijke gevolgen voor andere PRUP’s 
 
Mondelinge vraag 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat de Raad van State enkele weken 
geleden via een arrest het PRUP Reigersburg dat de ruimtelijk juridische basis voor regionale 
bedrijventerreinen vormt heeft vernietigd. De heer Ravyts zegt dat het om een zeer technische discussie 
gaat. De heer Ravyts legt uit dat volgens de Raad van State het PRUP niet mocht gekwalificeerd worden 
als, hij citeert, een maatregel die het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau bepaalt. De Raad van 
State oordeelt dat als dit wordt gedaan dit niet kan door een provinciebestuur, dit kan enkel door een 
lokaal bestuur. Zo komt men weer terecht in de discussie milieuscreening versus milieueffectenrapport 

want Reigersburg is gemaakt via een screening, aldus de heer Ravyts. Daar zegt de Raad van State dat 
dit moeilijk ligt. Op de achtergrond speelt ook nog  de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die ook 
moeilijk doet rond het feit over de discussie van PRUP’s of RUP’s in het algemeen, die gemaakt zijn met 
een MER screeningsnota of met een plan MER, aldus het raadslid. De heer Ravyts vraagt zich ook af als 
de provincie daar ook niet voor bepaalde PRUP’s in een gevarenzone zit. Het raadslid vraagt wat de 
deputatie zal doen met het geval Reigersburg, want de heer Ravyts meent dat de gedeputeerde ook wel 
schrok toen hij daar mee geconfronteerd werd. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, zegt dat de heer Ravyts de problematiek goed heeft geschetst en inderdaad 
terecht stelt dat de provincie zich heeft laten leiden door het advies van de administratie om gebruik te 
maken van de screening i.p.v. de volwaardige MER-procedure. De provincie heeft dit gedaan en heeft 

zich gebaseerd op de gekende vigerende reglementering terzake. Nu is er een decreet algemeen 
milieubeleid dat Vlaanderen, het provinciale niveau en het lokale niveau apart citeert. Op basis daarvan, 
de dingen zijn wat ze zijn zegt de gedeputeerde, heeft de Raad van State geoordeeld dat door het feit 
dat provincie apart en ook gemeente apart wordt geciteerd, ze beiden niet onder lokaal bestuur vallen. 
Dit wordt veroorzaakt door de scheiding van de machten zegt de gedeputeerde. Vlaanderen wordt daar 
nu ook mee geconfronteerd. De gedeputeerde en Stephan Barbery, diensthoofd, hebben op 14 februari 
een overleg gehad met Ruimte Vlaanderen om dit verder te bekijken. Ook Vlaanderen is nog onzeker 
omtrent deze zaak, want zo’n MER screening was mogelijk op basis van twee motivaties, aldus de 
gedeputeerde. Een eerste motivatie was een beperkt gebied opgemaakt door een lokaal bestuur, maar 
dat is nu gesneuveld. Een tweede motivatie was dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn. Vlaanderen 
zou volgens de gedeputeerde binnenkort met hun juristen samen komen om te oordelen in hoeverre de 

piste dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn nog overeind blijft om te kunnen zeggen dat een MER 
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screening voldoende is. De provincie zal moeten afwachten. Dan kan worden gezien wat de impact van 
het advies dat Vlaanderen met hun juristen gaat opmaken op eventuele andere dossiers is. Wat betreft 
de vraag van de heer Ravyts naar de andere dossiers antwoordt de gedeputeerde dat het raadslid nog 
even op zijn honger zal moeten blijven zitten. De gedeputeerde benadrukt dat het een derhalve 
belangrijk dossier is want PRUP’s zijn enorm belangrijk voor de provincie. Ook wat bedrijventerreinen 
betreft zijn ze enorm belangrijk. De gedeputeerde stelt voor dat hierover een infopunt in de tweede 
commissie van maart komt. Elk raadslid zal op dat moment correct wordt voorgelicht. Wat dan 
Reigersburg betreft zegt de gedeputeerde dat het godgeklaagd is, maar de dingen zijn wat ze zijn. Het 

enige wat men kan doen is direct hernemen. Dat is ook de keuze die door de deputatie wordt gemaakt. 
Proactief, dynamisch en geen tijd meer te verliezen. In de nieuwe procedure moet begonnen worden met 
een startnota, nadien volgt een openbaar onderzoek. De gedeputeerde zegt het nodige te doen. Er wordt 
prioriteit aan dit openbaar onderzoek gegeven zodat dit nog kan gebeuren voor de zomerperiode. 
Vervolgens wordt gekeken naar de reacties, milieueffecten en opnieuw naar de voorlopige vaststelling 
van de provincieraad. Dit betekent dat het dan eind 2019 zal zijn en de harde realiteit inhoudt er een 
vertraging is van anderhalf à twee jaar is. De gedeputeerde herhaalt dat de oorzaak de scheiding der 
machten is. De provincie zal dit proactief en dynamisch opnieuw aanpakken, in de hoop dat in 2019 een 
nieuwe raad in eer en geweten zal kunnen beslissen over dit dossier. 
 
Repliek 
De heer Ravyts repliceert dat hij met belangstelling uitkijkt naar het infopunt in de commissie waar 

poolshoogte zal kunnen worden genomen over het feit als er nog ‘zieke’ PRUP’s zouden aanwezig zijn. Dit 
zou immers kunnen betekenen dat mensen bij vergunningen en dergelijke meer opnieuw de zaak zouden 
kunnen dwarsbomen, waar die ruimtelijke juridische basis zou kunnen worden betwist. Hij kijkt dan ook 
met belangstelling naar het advies uit. 
 
Vraag nr. M/2018/12 
van de mevrouw Martine Vanryckeghem 
Grensovergang Rekkem 
 
Mondelinge vraag 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, verwijst naar de vorige provincieraad waar door de 
fractie Vlaams Belang de problematiek van de arbeidsmobiliteit werd aangekaart. Gedeputeerde de 

Bethune antwoordde toen dat vooral op deze problematiek zou worden ingezet door de Eurometropole, 
zonder daarom de Westhoek en de site Callicanes in het bijzonder uit het oog te verliezen. Dit laatste 
bleef bij het raadslid hangen en wekte onmiddellijk een gezonde jaloezie op. Zij benadrukt dat het om 
een gezonde jaloezie gaat. Mevrouw Vanryckeghem zegt dat Rekkem evenwel ook een verloederde 
grensovergang heeft. Voor Callicanes ziet het er rooskleurig uit, de provincie West-Vlaanderen en de 
Communité de Flandre Intérieur bundelen de krachten om de grenspost en de omliggende site in 
Callicanes te herbestemmen en aantrekkelijk in te richten. Voor de grensovergang in Rekkem is de 
toekomst echter minder rooskleurig zegt mevrouw Vanryckeghem. Eind 2014 gingen de 
douanegebouwen tegen de vlakte, ondertussen zijn heel wat Interreg-middelen gevloeid naar studies 
over een mogelijke nieuwe invulling van deze site. Onder andere Leiedal heeft in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking meer dan tien jaar aan dit project, samen met enkele Franse 

partners, gewerkt. Na heel wat studiewerk resulteerde dit in een finaal voorstel bestaande uit drie 
elementen zegt mevrouw Vanryckeghem. Een venster op de grensoverschrijdende metropool zijnde een 
soort informatiecentrum met toeristische, culturele en economische info voor voorbijgangers en inwoners 
ofwel een paviljoen van de talen van Europa zijnde een interactief bezoekerscentrum, of ook een forum 
voor grensoverschrijdende samenwerking. Tot uitvoering van één van deze ideeën is het volgens 
mevrouw Van Ryckeghem spijtig genoeg nooit gekomen wegens het ontbreken van de nodige financiële 
middelen. Op de geprojecteerde foto kan worden gezien hoe de inkompoort van Vlaanderen er 
momenteel uitziet. Vlaanderen zouden zich moeten schamen voor dit triest visitekaartje, aldus het 
raadslid. De volgende foto toont hoe de site er eventueel zou kunnen uitzien. Als dat droomscenario zich 
zou voordoen dan neemt mevrouw Vanryckeghem elke dag haar fiets om er even langs te gaan. Het 
raadslid vraag of de gedeputeerde de aanpak van de grensovergang te Rekkem terug op de agenda kan 
zetten en de nodige inspanningen kan doen om hiervoor de nodige partners en middelen te vinden. 

 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt dat men moet opletten met vergelijkingen en met 
koppelingen. De gedeputeerde kom hier straks nog heel kort op terug. De gedeputeerde is het volledig 
eens met mevrouw Vanryckeghem wanneer zij zegt dat deze grensovergangen heel cruciale belangrijke 
plekken zijn. Deze plaatsen zijn in een recent verleden voor een stuk verwaarloosd geworden, de 
gedeputeerde zegt hierbij naar niemand met enige schuld te willen gooien, terwijl daar een ongelooflijk 
dynamisch potentieel in schuil gaat als men dit op een verstandige manier aanpakt. Mevrouw 
Vanryckeghem heeft het in haar vraag over Callicanes. Callicanes was reeds ten tijde van de Romeinen 
een regionaal overschrijdend gebied of een weg. Deze zones hebben altijd iets speciaals gehad en 
verdienen inderdaad de aandacht, aldus de gedeputeerde.  De plaats die mevrouw Vanryckeghem in 

Rekkem aanwijst is van een andere omvang dan de plek van Callicanes, aldus de gedeputeerde. De 
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burgemeester van Menen heeft in 2014 reeds een vraag gesteld aan de bevoegde minister Ben Weyts die 
daar toen vrij laconiek op antwoordde, aldus de gedeputeerde. Hij zei toen dat dit dossier serieus zal 
bekeken worden in 2021, zijnde de datum waarop ook de concessie van het benzinestation van Marke, 
een paar kilometer voor Rekkem, stopt. In het antwoord van de minister werd de boot wat afgehouden 
en zei de minister dat dit op dat ogenblik in de globale context zal worden bekeken. Dit antwoord van de 
minister had wat ontgoocheling tot gevolg omdat er reeds lange tijd werd nagedacht om een mogelijk 
inhoudelijk waardevolle herbestemming aan de site te Rekkem te geven. Het gaat hier om een Vlaams 
dossier verduidelijkt de heer de Bethune. Op dit ogenblik is de provincie niet aan zet en moet de 

provincie bijgevolg haar plaats in dit dossier kennen. De gedeputeerde wil hierbij toch onmiddellijk 
stellen dat wat betreft de site Callicanes zich twintig jaar lang een spel heeft afgespeeld tussen de 
federale overheid, de Vlaamse overheid en de Franse overheden, waarbij niet tot een dialoog of een goed 
voorstel van oplossing werd gekomen. Uiteindelijk kwam er dankzij het provinciale niveau toch een 
oplossing voor Callicanes zegt de gedeputeerde. Hij benadrukt dat dit ook kon worden gerealiseerd 
dankzij de heel goede samenwerking tussen de provincie en de Franse spelers terzake: het niveau CCFI 
(intercommunale), het niveau van het departement, het niveau van de région… Een oplossing of 
doorbraak in dit dossier is voor een groot stuk ook te danken aan de diensten van gedeputeerde Decorte, 
namelijk de gebiedswerking, in het kader van het Interreg-project Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen 
“Partons”. Dit heeft er toe geleid dat er op vandaag een consensus bestaat om in Callicanes een 
oplossing te bewerkstellingen waar iedereen zich kan in vinden. Er ligt een model op tafel zegt de 
gedeputeerde en de provincie zal in de komende dagen een Interreg-dossier indienen waarbij de 

herinrichting van de site van Callicanes met medewering van de provincie mogelijk wordt gemaakt. 
Vorige week was de voorzitter van het departement du Nord Jean René Lecerf aanwezig in de provincie 
naar aanleiding van een grensoverschrijdende vergadering tussen de provincie en het departement. De 
kwestie Callicanes werd toen opnieuw aangekaart en de voorzitter van het departement du Nord gaf zijn 
instemming. In Frankrijk zijn de departementen verantwoordelijk voor wegenissen van tweede categorie. 
De gedeputeerde zegt ook te weten en hij zegt dat Kristof Dejaeger dit zal dit bevestigen, dat ook vanuit 
Poperinge en de rechtstreeks betrokken gemeenten aan weerzijden van de grens grote belangstelling is 
om in dit dossier door te gaan. Alles wordt in het werk gesteld om de samenwerking op alle niveaus te 
formaliseren, ook met Vlaanderen. De provincie is tevens bezig met de redactie van een Interreg-project 
om de financiering en ontwikkeling mogelijk te maken. De gedeputeerde zegt af te wijken van de vraag 
omtrent Rekkem, maar hij wenst aan te tonen dat als men vaststelt dat dergelijke dossiers soms tien à 
twintig jaar in de koelkast belanden, en het toevertrouwen van een stuk van de regie in dergelijke 

dossiers aan het provinciale niveau (dit betekent evenwel niet dat de provincie alles gaat financieren) 
misschien één van de beste methodes is om uiteindelijk één en ander te deblokkeren en  vooruitgang te 
boeken. De kwestie over Rekkem zal een dossier zijn voor volgende legislatuur zegt de gedeputeerde, 
maar het dossier Callicanes waar keihard aan werd gewerkt met de gecombineerde diensten en de 
deputatie, kan volgens de gedeputeerde misschien wel een voorbeeld zijn om te tonen dat men in een 
dossier als Rekkem vooruitgang kan boeken. Als dit de definitie is van gezonde jaloezie zoals mevrouw 
Van Ryckeghem aangaf, waarbij de provincie een provinciale regie en bundeling van krachten met 
grensoverschrijdende middelen induceert en uiteindelijk vooruitgang kan boeken voor symbolische 
belangrijke plaatsen als grensovergangen, dan is de gedeputeerde partner om samen verder te werken 
aan deze kwestie, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 

Repliek 
Mevrouw Vanryckeghem hoopt dat dergelijke grote site met dynamische potentieel als in Rekkem niet 
herleid zal worden tot een nieuw en groot en luxe benzinestation. Zij hoopt dat het een waardevolle 
herbestemming zal krijgen en zij denkt dat de provincie uitstekend geplaatst is om in nauwe 
samenwerking met lokale en hogere overheden en de grensoverschrijdenden bestuursniveaus dit dossier 
te deblokkeren en er de regie van in handen te nemen. 
 
Vraag nr. M/2018/13 
van de heer Luc Coupillie 
Analyse bijdragen vanuit het Fietsfonds aan de provincie 
 
Mondelinge vraag 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, leidt zijn vraag in aan de hand van een grafiek, waar op de X-as 
jaartallen van 2007 tot 2016 staan en op de Y-as de bedragen die de provincie West-Vlaanderen heeft 
ontvangen vanuit het Fietsfonds. Deze cijfers werden aangeleverd door de dienst Mobiliteit, aldus de 
heer Coupillie. Deze gegevens komen niet van Vlaanderen, maar vanuit de provincie wenst de heer 
Coupillie te benadrukken. Het is een grillige grafiek zegt het raadslid. Hij trekt twee conclusies uit de 
grafiek. Zijn eerste conclusie is dat als naar deze legislatuur wordt gekeken van 200.000 euro (2013) 
naar 1.8 miljoen euro wordt gegaan bij het verkrijgen van geld via het Fietsfonds. Het raadslid vindt dit 
een goede tendens en stelt als de gedeputeerde er nog een legislatuur zou kunnen bijdoen hij boven de 
twee miljoen euro zou raken. In een tweede conclusie maakt de heer Coupillie een som, en stelt hij vast 
dat de provincie een som van 8,76 miljoen euro krijgt en dit eigenlijk 20 miljoen euro zou mogen 
geweest zijn. De heer Coupillie denkt dat de provincie daar elf miljoen euro laat liggen. Volgens het 

raadslid had het bedrag vanuit het Fietsfonds dus het dubbele kunnen zijn en hij verwijst hierbij naar een 
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lange wachtlijst van fietsprojecten, zijnde projecten die bij de provincie zijn toegekomen en reeds een 
startnota hebben. Zo zijn er een veertigtal dossiers, aldus het raadslid. Het raadslid had graag de visie 
van de gedeputeerde gehoord hoe het komt dat dit Fietsfonds onderbenut wordt. Het raadslid zegt 
hierbij dat hij weet dat er soms moeilijkheden met grondverwerving zijn. Hij verwijst naar een dossier 
dat vorige maand ter sprake kwam, maar niet alle wachtende dossiers hebben daar mee te maken zegt 
de heer Coupillie. Hij kan hier vanuit zijn eigen gemeente over getuigen. Zijn gemeente heeft twee 
fietsfondsdossiers ingediend bij de provincie met startnota februari 2011. Er is geen vooruitgang in deze 
dossiers zegt het raadslid. Als de heer Coupillie zijn schepen van mobiliteit hier op wijst, dan zegt zijn 

schepen dat dit de schuld van de provincie is en dan valt het raadslid om want hij weet dat de provincie 
zeer fietsvriendelijk is. De heer Coupillie begrijpt dit niet. Hij herhaalt zijn vraag, waarom werd het 
Fietsfonds in die afgelopen tien jaar zwaar onderbenut en hoe komt het dat dossiers zoals in zijn stad 
Diksmuide blijven sluimeren. Hij vraagt aan de gedeputeerde of er misschien goed nieuws op komst is. 
Minister Weyts schrijft in een perscommuniqué immers dat de tussenkomsten van Vlaanderen op 1 
januari 2018 verhoogd worden van 40 naar 50 % en dat ook grondverwerving daar zal inbegrepen 
worden voor langere trajecten. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, verwijst naar de statistiek van de heer Coupillie die start in 
2007. De gedeputeerde vraagt als het raadslid weet waarom dat deze in 2007 start. De gedeputeerde 
zegt dat het Fietsfonds in 2006 werd opgericht door de provincie West-Vlaanderen dit door zijn 

voorganger Patrick van Geluwe. Het was een goed initiatief dat nadien door de Vlaamse regering werd 
overgenomen. De gedeputeerde wil dit toch graag vermelden, want de waarheid heeft ook zijn rechten. 
Sindsdien heeft de provincie reeds meer dan 100 kilometer fietspaden en 70 kilometer groene assen 
gerealiseerd. De gedeputeerde zegt dat het raadslid maar eens moet informeren bij minister Weyts om 
te zien wat wat hij reeds heeft gerealiseerd.  De gedeputeerde zegt dat hem dit wel zou interesseren en 
nuttig is. De gedeputeerde zegt dat het zo is, hij steekt daarvoor zijn hand in het vuur, dat elke 
gemeente die een dossier indient dit dossier maximaal snel wordt afgehandeld. Dit kan soms lange tijd 
duren zegt de gedeputeerde, hij geeft dit toe. Maar alles wat klaar is wordt afgewerkt en er worden altijd 
onmiddellijk de nodige centen voorzien. De gedeputeerde legt uit dat dergelijke dossiers altijd 
gemeenschappelijke dossiers zijn. De provincie, de gemeenten en soms ook het gewest dragen een 
gedeelde verantwoordelijkheid. Er moet een maatschappelijke consensus met de omwonenden gevonden 
worden. Soms is er een onteigening mogelijk. De gedeputeerde zegt dat hij honderd procent achter de 

lokale burgmeesters en colleges staat. Er wordt steeds naar gestreefd om via een overlegprocedure een 
consensus met minnelijke schikking te bereiken. De gedeputeerde denkt dat dit belangrijk is en men dit 
moeten blijven doen. Soms is het zo dat bepaalde werken worden gekoppeld om geen twee keer 
hetzelfde te moeten doen. Dit is budgettair goedkoper en zo wordt de hinder voor de bevolking 
geminimaliseerd. De gedeputeerde denkt hierbij aan Aquafin, soms is er een waterproblematiek, bruggen 
en tunnels, ook zijn er soms archeologische onderzoeken. De gedeputeerde vindt het makkelijk om te 
zeggen dat de schepen heeft gezegd dat de provincie… De gedeputeerde wil duidelijk maken dat de 
provincie en de gemeenten collegiaal samenwerken en er reeds heel veel is gebeurd en nog veel in de 
pijplijn zit. Er mag ook niet worden vergeten dat ten opzichte van andere provincies de provincie West-
Vlaanderen 60 % financiert. De gedeputeerde gaat over naar het nieuw systeem vermeld in het 
perscommuniqué van minister Weyts. Hij zegt hierbij dat het geen goede week is geweest voor minister 

Weyts, wat betreft de zwarte punten voor fietsers. De Vlaamse regering heeft op 15 december een 
beslissing genomen, maar deze is nog steeds niet gepubliceerd. Een klein, maar niet onbelangrijk 
legistiek detail, aldus de gedeputeerde. In de provincieraad van volgende maand zal het nodige worden 
gedaan om mee te geven hoe de provincie dit nieuwe besluit gaat implementeren. De gedeputeerde 
vraagt nog eventjes geduld uit te oefenen tot de volgende provincieraad. Ondertussen worden alle 
lopende dossiers maximaal snel behartigd. De gedeputeerde zegt dat als men een vraag heeft de vraag 
moet bezorgen, alleen op die manier wordt objectieve informatie verkregen. De gedeputeerde zegt een 
hekel te hebben aan uitspraken zoals ‘van horen zeggen dat’. 
 
Repliek 
De heer Coupillie zegt zeer geduldig te zijn en het de schepen zelf is die hem heeft gezegd dat de 
provincie geen geld meer heeft om dit te financieren. De provincie heeft geen provinciefonds meer. Dat 

zijn de woorden van de schepen, aldus de heer Coupillie. De provincie heeft volgens het raadslid ook te 
weinig mensen op mobiliteit om deze dossiers te trekken. Het raadslid zegt dat als de gedeputeerde niet 
op zijn vraag kan antwoorden waarom er in Diksmuide geen vooruitgang is sedert 2011, dit dan maar zo 
is en hij een beetje ontgoocheld weg gaat. 
De voorzitter besluit dat de heer Coupillie een vraag naar een algemene benadering van de problematiek 
heeft ingediend en dus in de raad geen specifieke individuele dossiers van een gemeente naar voor kan 
brengen. De voorzitter zegt dat het raadslid inzage in de budgetten en de werking van de diensten heeft 
en zich dus niet moet baseren op wat hij van horen zeggen via zijn schepen heeft. 
 
Vraag nr. M/2018/14 
van mevrouw Gerda Schotte  

Volkstuintjes in de provinciedomeinen 
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Mondelinge vraag 
Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, zegt dat de lente ook het seizoen is om opnieuw te 
beginnen tuinieren. In de notulen van de deputatie heeft ze gelezen dat recent verschillende 
volkstuintjes werden toegewezen in het Provinciaal Domein Tillegem. Ze wijst erop dat ze in mei 2015 al 
een schriftelijke vraag had gesteld over volkstuintjes in provinciale domeinen. De gedeputeerde 
antwoordde toen dat er enkel in Tillegem volkstuintjes aanwezig waren en dat er een wachtlijst was van 
vijf jaar. Er zou onderzocht worden of er een mogelijkheid was om bij de opmaak van het beheersplan 

van het Fort van Beieren een ‘Samen tuinen’-project op te starten. 
Mevrouw Schotte vraagt hoeveel personen er nu op de wachtlijst staan voor een volkstuintje in Tillegem 
en hoeveel de wachttijd nu bedraagt, of de volkstuintjes in Tillegem uitgebreid kunnen worden en hoever 
het staat met de plannen voor het ‘Samen tuinen’-project in het Fort van Beieren en welke stappen 
hiervoor ondertussen zijn gezet. Tot slot vraagt ze of er ook wordt overwogen om in de andere 
provinciale domeinen volkstuintjes te voorzien. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat er in Tillegem voor de volkstuintjes momenteel een 
wachtlijst is van 66 personen. De gemiddelde wachttijd is ondertussen opgelopen tot zes jaar. Wie 
eenmaal een volkstuintje in zijn bezit heeft zal het niet vlug lossen. Uitbreiding is al meerdere keren 
onderzocht. Gelet op de beperkingen inzake ruimte en de recreatiedruk op het domein nabij het regio-

stedelijk gebied Brugge, is verdere uitbreiding in Tillegem niet mogelijk. Er is echter een goede 
samenwerking met de stad Brugge, waardoor verdere initiatieven zijn genomen in de deelgemeenten 
Sint-Pieters en Sint-Jozef om het areaal aan volkstuintjes in Brugge op te krikken. 
Wat het beheerplan van het Fort van Beieren betreft, zal de provincie ruimte voorzien om een korte 
keten landbouw op te starten. Er loopt hierover, in samenwerking met de stad Brugge, een onderzoek 
om te kijken of het project levensvatbaar is. Voor dit project is er een grote vraag vanwege de inwoners 
van Koolkerke. Door de recente uitbreiding van het Fort van Beieren ontstaat de mogelijkheid om in het 
noordelijk segment van de stad Brugge volkstuintjes aan te bieden. In de loop van 2019 wordt hiervoor 
een traject opgestart, in samenspraak met de lokale actoren en de stad Brugge. 
Voor de andere domeinen is er ook vraag naar volkstuintjes, meer specifiek in het domein Wallemote in 
Izegem. Het gaat om een waardevol voorstel, maar momenteel is er hiervoor onvoldoende ruimte. 
Mogelijk kan dit ondervangen worden in een toekomstig planningsinitiatief met een RUP en een 

beheerplan. De provincie wil dit verder proberen in overleg met de stad Izegem. 
 
Repliek 
Mevrouw Schotte wijst erop dat er in Brugge blijkbaar nog een tekort is aan volkstuintjes. Ze zegt op de 
hoogte te zijn dat er in Sint-Pieters volkstuintjes zijn bij de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Het is 
een goede zaak dat deze zaken gebeuren in samenspraak.Drie jaar geleden was men ook al bezig met 
het Fort van Beieren en het is jammer dat dit project lang aansleept. Ze hoopt dat het project in 2019 
gerealiseerd zal zijn en dat men in de andere provinciedomeinen aandacht zal hebben voor volkstuintjes. 
 
Vraag nr. M/2018/15 
van de heren Alex Colpaert en Hendrik Verkest 

Vervoersregio’s 
 
Mondelinge vraag 
De heer Alex Colpaert, Groen-raadslid, zegt dat Vlaanderen in 2015 het besluit nam om in de plaats van 
basismobiliteit de focus te leggen op basisbereikbaarheid. Mensen moeten zich met het openbaar vervoer 
vlot kunnen verplaatsen dankzij een vraag gestuurd vervoersaanbod. Buiten het trein- en kernnet, met 
vervoer op de grote assen, moet een aanvullend net, met aansluitende buslijnen en vervoer op maat 
door lokale partners of private initiatieven, een oplossing bieden voor lokale vragen omtrent de 
mobiliteitsarmoede die in sommige regio’s van Vlaanderen te betreuren valt. De Westhoek werd daarbij 
vorig jaar uitgekozen als proefregio. Er werd een vervoersregioraad samengesteld, bestaande uit de 
schepenen van mobiliteit uit de Westhoekgemeenten, samen met hun mobiliteitsambtenaren, het 
departement Mobiliteit en Openbare Werken, het departement Ruimte Vlaanderen, de NMBS, Infrabel, 

De Lijn en het provinciebestuur. Het tijdschrift van de WVI, editie januari, berichtte dat de 
vervoersregioraad van de Westhoek een voorstel heeft uitgetekend voor het kernnet waarvoor ze advies 
moet uitbrengen. Het advies is ook gevraagd voor het aanvullend net, waarvoor de vervoersregioraad 
zelfs beslissingsrecht heeft. 
Gezien de provincie in deze raad vertegenwoordigd is, vraagt de heer Colpaert hoe het voorstel er 
concreet uitziet, wat hiervan te verwachten valt als verbetering voor de mobiliteit in de Westhoek, 
hoever de besprekingen staan voor het vervoer op maat, wanneer het voorstel hiervoor gefinaliseerd zal 
worden en op welke manier de huidige en potentieel toekomstige gebruikers van het openbaar vervoer 
betrokken zijn geweest of betrokken zullen worden bij de verdere uitwerking van de voorstellen. 
De heer Hendrik Verkest, CD&V-raadslid, zegt dat de Vlaamse overheid, in functie van het realiseren van 
de basisbereikbaarheid, bezig is met de opstart van de vervoersregio’s en de oprichting van de 

vervoersregioraden. Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van de belangrijke 
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maatschappelijke functie van een vraaggericht vervoerssysteem met een optimale inzet van middelen. 
Via de basisbereikbaarheid worden vier vervoerslagen samengebracht, meer bepaald het treinnet, het 
kernnet openbaar vervoer, het aanvullend net openbaar vervoer en het vervoer op maat. Het laatste 
moet zorgen voor een efficiënte invulling van de lokale vervoersvragen die niet door de andere 
vervoerslagen worden vervuld.  
De vervoersregioraden, die bestaan uit een beleidsgroep en een coördinerend projectteam, moeten de 
basisbereikbaarheid in de vervoersregio’s bewaken, sturen en evalueren. In de vervoersregioraden 
worden de Vlaamse instanties, NMBS, Infrabel en de gemeenten betrokken. De provincie staat er niet bij 

en is nochtans als grondgebonden bestuur medebevoegd voor mobiliteit en ruimtelijke ordening. De 
provincie besteedt in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, voortbouwend op het Vlaamse, heel wat 
aandacht aan de categorisering van de wegeninfrastructuur en de selectie van de gewenste ruimtelijke 
nederzettingsstructuur, met, naast de Vlaamse selectie van regionale stedelijke gebieden en de 
kleinstedelijke kernen, de hoofddorpen, woonkernen en de zogenaamde overige kernen buitengebied. De 
vraag stelt zich of dit beleidskader van de provincie mogelijk is en ingezet dient te worden bij de 
afbakening van de vervoersregio’s in de provincie West-Vlaanderen. Het lijkt de heer Verkest logisch dat 
de verbinding naar en tussen alle kernen die zijn afgebakend in het Vlaamse en Provinciale Structuurplan 
dé ruggengraat moet zijn van het kernnet en het aanvullend net inzake openbaar vervoer. 
De heer Verkest vraagt welke visie of voorstellen de provincie hierover heeft en welke acties ze als 
streekmotor in deze mobiliteitskwestie wenst te nemen. 
 

Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt ten volle de aandachtspunten en bekommernissen van 
beide sprekers te begrijpen. De provincie heeft in deze problematiek historisch heel wat knowhow en 
expertise. Toen de conceptnota ‘Basisbereikbaarheid’ door de betrokken minister werd voorgesteld is 
gezegd dat de expertise zou worden verzilverd. In de verzilvering van die expertise en de conceptnota 
van 37 pagina’s wordt de provincie eenmaal vermeld. Meer komt de provincie niet aan bod. De 
vervoersregioraad heeft kennisgenomen van het pilootproject ‘Vervoersregio Westhoek’. De voorstellen 
kunnen ten gepaste tijde naar voor worden gebracht op de tweede commissie. Er zijn echter nog heel 
wat vragen bij de financiering. Ook is er geen onderzoek of enquêtering gebeurd van huidige en 
potentiële gebruikers. Toch is het initiatief heel belangrijk voor de ontplooiing van de Westhoekregio. Op 
woensdag 21 februari vond er in het provinciehuis Boeverbos een roadshow ‘Basisbereikbaarheid’ plaats. 
Daarbij hebben de vertegenwoordigers van de Vlaams overheid uitleg gegeven aan de lokale besturen. 

De inleiding werd gegeven door de gouverneur. De heer De Block citeert hieruit twee quotes: 
‘Basisbereikbaarheid is duidelijk een belangrijke hervorming en heeft uitleg nodig. Daarom zijn we hier 
samen in de raadzaal van ons provinciehuis Boeverbos. De provincie is een belangrijke kennis- en 
expertisepartner van West-Vlaamse besturen, zeker ook voor mobiliteit. Ik denk aan fietspadenbeleid 
waarbij de provincie de partner is van de gemeenten. Niet super zichtbaar, wel super nuttig. Voor het 
komend mobiliteitsverhaal in West-Vlaanderen kan de provincie het verschil maken. Dat weet ik uit 
praktijkervaring, vanwege de grote expertise en met hun goed functionerende gebiedswerking. Ze zijn 
een partner voor de bovenlokale mobiliteitsuitdagingen die typisch West-Vlaams zijn.’ 
‘De vijf uitgetekende vervoersregio’s in West-Vlaanderen vormen samen het gebied van onze provincie. 
Ze stemmen ongeveer overeen met de gebieden van de provinciale regiowerking. Dat is een belangrijk 
gegeven omdat we weten hoe die regiowerking werkt.’ 

De heer De Block vindt dit gegeven belangrijk want het is een realiteit. Iedereen heeft er belang bij om 
te benadrukken dat de provincie een belangrijke partner is in het verhaal. De provincie en de deputatie 
zijn bereid om hierin hun rol te spelen en, in een nieuw concept, mocht dat gevraagd worden door de 
betrokken lokale besturen, zelfs een grotere rol dan momenteel het geval is. De provincie blijft 
momenteel een stukje op zijn honger zitten en de heer De Block vindt dit pijnlijk. Daarom onderschrijft 
hij voor 200 % het pleidooi van de gouverneur. Ook in de andere provincies zou een analoge benadering 
bestaan. Vraag is of het gezond verstand en het gebruik maken van expertise primeert op het 
fundamentalisme om te zeggen dat de provincies een vorm van malaria zijn die eruit moeten. 
 
Repliek 
De heer Verkest zegt samen met de gedeputeerde te betreuren dat de minister voorlopig de provincie in 
het vervoersdossier niet erkend. Hij verliest daarmee expertise, snelheid, efficiëntie en kwaliteit. Het is 

jammer voor het onderwerp zelf en jammer dat hierbij de politiek primeert op de inhoud. 
De heer Colpaert zegt ook te erkennen dat in deze problematiek een schakel ontbreekt. De provincie 
staat dicht bij de bevolking en kan ook naar de bevolking luisteren. Dat is heel belangrijk. De heer 
Colpaert dringt er dan ook op aan dat de provincie die rol blijft spelen en blijft luisteren naar de 
gebruiker van het openbaar vervoer en mensen die het vervoer zullen moeten gebruiken. 
 
Vraag nr. M/2018/16 
van de heer Hans Mommerency 
Perspectief plattelandsfonds in de toekomst voor de gemeenten 
 
Mondelinge vraag 
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De heer Hans Mommerency, CD&V-raadslid, zegt dat in de huidige legislatuur het plattelandsfonds een 
onderdeel vormde van het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), waarin de 
provincie niet alleen een financiële, maar ook een coördinerend en stimulerende rol kreeg toebedeeld. 
Via dit fonds konden diverse gemeenten uit de provincie volgens een duidelijk traject, waarbij inspraak 
en participatie van de bevolking, maar ook ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en dynamiek centraal 
stonden, bij het fonds betrokken worden. Het fonds was niet alleen de steun en de kracht om een project 
te realiseren, maar vaak ook de hefboom om het project erdoor te krijgen en dorpskernen, 
speelomgevingen en andere vormen van openbare infrastructuur in de landelijke gemeenten te 

realiseren.  
De heer Mommerency vraagt of er voor de gemeenten in de toekomst enig perspectief bestaat op een 
voortbestaan van het fonds en welke stappen er ondernomen zijn om de doorstart van het fonds en de 
werking ervan op te zetten. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, vindt het een belangrijke vraag want West-Vlaanderen heeft een 
sterk plattelandsbeleid. De provincie ondersteunt de plattelandsontwikkeling vanuit twee componenten, 
enerzijds het PDPO III-verhaal en anderzijds het Platteland+ verhaal. 
PDPO III is een financiële samenwerking tussen de provincie, Vlaanderen en Europa, met een 
respectievelijke participatie van 25%, 25% en 50%, waarbij de provincie het technisch en voorbereidend 
werk op zich neemt. De strategie is in volle uitrol en loopt momenteel tot 2020. Voor Midden West-

Vlaanderen en de Westhoek vallen hieronder de leader-programma’s. Er is ook het luik 
omgevingskwaliteit en de samenwerkingsprojecten stad-platteland, waarbij in West-Vlaanderen wordt 
ingezet op de voedselstrategieën. 
Platteland+ is een zuivere samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid, 
waarin ieder voor 50% participeert in de kosten voor de betoelaging. Ook deze ondersteuning is voorzien 
tot en met 2020. Hiervoor is er vanuit Vlaanderen minder cofinanciering aanwezig, waardoor ook het 
provinciaal aandeel wat is gedaald. Concreet betekent dit dat er middelen zijn vrijgekomen bij de 
provincie waarover de provincie autonoom kan beslissen voor de verdere aanwending. In de huidige 
legislatuur werd dan ook geopteerd om dit als een extra financiële steun toe te kennen aan de projecten 
van Platteland+ die jaarlijks worden goedgekeurd. Het komt neer op een extra jaarlijkse provinciale 
toelage van 108.000 euro, procentueel te verdelen over de goedgekeurde dossiers. De middelen van het 
plattelandsbeleid kunnen bijgevolg worden toegekend tot in 2020, wat concreet betekent dat dossiers 

gerealiseerd kunnen worden tot in 2023. 
Voor de verderzetting in de toekomst zijn de eerste verkennende gesprekken onder de partners gestart. 
Veel zal van deze besprekingen, die hun tijd zullen vragen, afhangen. De heer Decorte hoopt dat men zal 
kunnen landen tegen 2022, om dan voor de verderzetting van de projecten opnieuw klaar te zijn vanaf 
2023. Europa zal hierin ook een belangrijke rol spelen. Alles wordt eraan gedaan om dit in een volgende 
legislatuur verder te zetten. 
 
Repliek 
De heer Mommerency meent dat Platteland+ het buitenbeentje is en zegt te hopen dat deze gesprekken 
goed verlopen omdat zij ook direct invloed hebben op de gemeenten. Hij wenst de heer Decorte dan ook 
veel succes in het overleg. 

 
Vraag nr. M/2018/17 
van de heer Christof Dejaegher 
Ontvolking van de provincie West-Vlaanderen 
 
Mondelinge vraag 
De heer Christof Dejaegher, fractievoorzitter CD&V, zegt dat hij zijn vraag over de geboortecijfers wil 
stellen vanuit een bestuurlijke invalshoek. Bij de geboortecijfers ‘as such’ wordt in West-Vlaanderen een 
natuurlijk tekort vastgesteld. Enkele weken geleden verscheen, naar aanleiding van de bekendmaking 
van de geboortecijfers 2017 door het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, in de Standaard een 
artikel onder de niet mis te verstane titel ‘Vlaanderen ontvolkt aan de uiteinden’. De subtitel ging nog 
verder en de heer Dejaegher citeert: ‘In 2017 werden weer minder kinderen geboren dan het jaar 

ervoor, vooral in West-Vlaanderen en Limburg. Dankzij migratie ontvolkt Vlaanderen toch niet’. 
Volgens de woordvoerder van het studiecentrum zijn er globaal gesproken geen redenen voor paniek 
omwille van enkele logische demografische ontwikkelingen. Toch concludeerde het krantenartikel dat in 
Limburg en West-Vlaanderen het geboortecijfer het meest was gedaald. Reden hiervoor is niet alleen 
omdat er minder allochtonen wonen, maar ook omdat jonge mensen uitwijken naar Antwerpen, Gent en 
Brussel, waar veel werkgelegenheid is. De jeugd trekt naar de universiteiten van Gent of Leuven of 
kiezen voor Antwerpen dat veel hogescholen telt en blijven daar na hun studies hangen. Van deze 
conclusie zullen weinig West-Vlamingen raar hebben opgekeken. Niet toevallig zijn het ook Limburg en 
West-Vlaanderen die een volwaardige universiteit moeten missen. Nochtans is veel te herleiden tot een 
perceptieprobleem. West-Vlaanderen herbergt niet alleen troeven op het vlak van levenskwaliteit maar 
kent ook een sterke economie, die misschien zelfs minder crisisgevoelig is dan andere economieën in 

Vlaanderen. Op het vlak van samenwerking met hogescholen en universiteiten en de versterking van de 
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kenniseconomie en de economie in zijn geheel doet de provincie heel wat inspanningen. Ook aan het 
imago van de provincie heeft het bestuur hard gewerkt. 
Andere maatschappelijke actoren zoals Voka doen ook hun deel in het belang van de bedrijven met 
acties zoals ‘Kere ke were’. Regio’s zoals de Westhoek focussen met de ‘Westhoek Nieuwe Wereld’-
campagne op het aantrekken of behouden van jongeren en jonge gezinnen. 
De heer Dejaegher vraagt of dit het moment is om in de eerste plaats de violen te stemmen met de 
provincie Limburg en een gezamenlijke aanpak te bedenken en of het niet is aangewezen om samen met 
alle West-Vlaamse gemeenten en maatschappelijke actoren na te denken over een gemeenschappelijke 

strategie op lange termijn. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat het de heer Dejaegher siert om de problematiek in de 
raad ter sprake te brengen. Met de vraag wordt immers een spijker geslagen met een heel serieuze kop. 
Eerdere persartikels lieten immers verstaan dat het provinciegevoel heel veel sterker is dan men denkt. 
Het bepaalt de mobiliteit inzake woon-werkverkeer en het verhuisgedrag. Het sluimerend provinciegevoel 
is dan ook het sterkst in de periferie van Vlaanderen, meer bepaald West-Vlaanderen en Limburg. De 
eigenheid van deze twee uiterste provincies moet dan ook in acht worden genomen omdat beiden buiten 
de Vlaamse Ruit vallen en minder evidente kanalen hebben om Vlaamse steun te capteren. 
De heer Decorte wijst erop dat men, om het in het West-Vlaams te zeggen, al die jaren ‘zijn plan heeft 
moeten trekken’. Met eigen middelen en mensen is heel wat gerealiseerd, waaronder de aanpak van de 

gebiedsgerichte werking, van theorie naar praktijk tot een heus organisatiemodel waar Vlaanderen naar 
opkijkt. Door het uitbouwen van een regio gestuurde werking, aangestuurd door de streekhuizen en in 
overleg met de regionale partners, de RESOCS, de intercommunales, de lokale besturen en de 
streekpartners, is de provincie erin geslaagd om onmiskenbaar een sleutel te worden op de regionale 
samenwerking. 
Juist deze regionale samenwerking geeft troeven om de problematiek die in de vraagstelling wordt 
geschetst het hoofd te bieden en aan te pakken. Ook de traditie van de samenwerking binnen de 
provincie West-Vlaanderen maakt dit zo sterk. De provincie moet deze realiteit durven aangrijpen om er 
verder op in te spelen. In Limburg en West-Vlaanderen maken de provincies in samenwerking met de 
lokale overheden nog een duidelijk verschil. Dat kan een doorn zijn in het oog van sommige politici, 
desalniettemin blijft het een realiteit. Deze werking vraagt inspanning maar loont zeker op langere 
termijn. Het vraagt ook investering in mensen en tijd en het kader dat door de hogere overheid wordt 

opgelegd moet dan ook aan beide provincies de nodige speelruimte geven. De provincie moet er dan ook 
bij Vlaanderen op aandringen om oog te hebben voor het Vlaanderen buiten de Vlaamse Ruit. 
De heer Decorte besluit met een zinnetje dat rijmt: ‘Niet elke Vlaamse duit moet verdwijnen in die Ruit’. 
 
Repliek 
De heer Dejaegher zegt te onthouden dat, om in deze situatie een kentering teweeg te brengen, een 
strategie kan ontwikkeld worden via de regionale invalshoek. Hij herhaalt zijn oproep om de krachten te 
bundelen, zowel tussen de provincies West-Vlaanderen en Limburg, als tussen alle maatschappelijke 
actoren en met de steden en gemeenten. 
 
De voorzitter sluit de mondelinge vraagstelling. 

 

 


