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OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen: 
 
Er wordt een minuut stilte gehouden ter herdenking van de slachtoffers van de aanslagen die op 22 

maart 2016 plaatsvonden in Brussel. 

 
Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
Vraag nr. M/2018/18 
van de heer Kurt Himpe 
Samenwerking met Groot-Brittannië in de strijd tegen mensensmokkelaars en transmigratie 
 
Mondelinge vraag 
De heer Kurt Himpe, NV-A-raadslid, zegt dat minister Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken op 

maandag 27 februari 2018 een akkoord bereikten met Groot-Brittannië in het kader van samenwerking 
in de strijd tegen mensensmokkelaars en inzake de transmigratie. De samenwerking is goed nieuws voor 
wat de uitwisseling van gegevens en data betreft. Daardoor zal de screening niet alleen in West-
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Vlaanderen gebeuren, maar in het gehele land, wat handig is om de bewegingen van de 

smokkelnetwerken structureel in kaart te brengen. Ook kom er een liaisonofficier in Londen. Meer dan 
een jaar geleden werd al positief geantwoord op de vraag van de gouverneur om een 
verbindingsambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken in de provincie West-Vlaanderen aan te 
stellen. Deze ambtenaar zou voornamelijk de problematiek van de transmigratie opvolgen. Deze attaché 
bij de Dienst Vreemdelingenzaken is sinds 1 mei 2016 ter beschikking bij de Zeevaartpolitie te 
Zeebrugge. Zowel bij de politiediensten als bij de verbindingsambtenaar werd vernomen dat de 
samenwerking zeer constructief en positief verloopt. 
De heer Himpe zegt vorige week vernomen te hebben dat het Parket van West-Vlaanderen vaststelt dat 
de agressie van transmigranten toeneemt. Hij vraagt wat de actuele stand van zaken is inzake 
mensensmokkel en transmigranten op West-Vlaams grondgebied en welke inspanningen er, naast de 
inspanningen vanuit de diensten van de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris bevoegd 
voor Asiel en Migratie, worden gedaan en gepland vanuit de diensten van de gouverneur, of bij 

uitbreiding vanuit West-Vlaanderen in het algemeen, om de problematiek onder controle te houden. 
 
Antwoord 
De heer Carl Decaluwé, gouverneur, dankt de heer Himpe voor zijn vraag en zegt dat de politiediensten 
in 2018 wekelijks gemiddeld 100 onregelmatige vreemdelingen hebben geïntercepteerd. In 2017 lag het 
gemiddelde op 106. Dat betekent dat de toestand stabiel is en beheersbaar blijft. Het aantal 
onderschepte onregelmatige vreemdelingen van begin 2018 tot 20 maart bedraagt 1.101. De kritieke 
punten blijven de parkings op de snelwegen en de haven van Zeebrugge. De toestand blijft beheersbaar 
omdat de federale en lokale politiediensten bijna dagelijks controles doen en overdag, ’s avonds en s’ 
nachts allerhande acties opzetten, in samenwerking met de private bewakingsfirma’s. Ook worden er 
geïntegreerde acties georganiseerd. Men blijft paraat en de continue inzet van politiediensten en 
overheden op het vlak van detectie van transmigranten en mensensmokkelaars blijft verzekerd. 

Specifiek voor de snelwegparkings is er bijkomend overleg opgestart met de Afdeling Wegen en Verkeer 
om het aantal observatiecamera’s op de parkings te verhogen. Meer ogen op het terrein betekent 
efficiënter kunnen ingrijpen. Het is echter een vorm van kat en muis spel en is het niet de parkings, dan 
verschuift het probleem zich naar ergens anders. 
 
Repliek 
De heer Kurt Himpe dankt de heer Decaluwé voor het antwoord en zegt dat men de zaken alleen verder 
zal kunnen aanpakken door de samenwerking tussen de verschillende diensten en de samenwerking met 
Groot-Brittannië. Hij hoopt dat de situatie beheersbaar blijft en vindt het een zeer goede zaak dat er in 
West-Vlaanderen een verbindingsofficier van de dienst Vreemdelingenzaken is. West-Vlaanderen is 
blijkbaar ook de enige provincie die over een dergelijke plaatselijke attaché beschikt om specifiek de 

transmigratie op te volgen. De heer Himpe vraagt aan de heer Decaluwé om te bevestigen of dit klopt. 
De heer Decaluwé zegt dat er door het toedoen van staatsecretaris Francken al een tijdje een persoon 
aan West-Vlaanderen is toegewezen en dat, door toedoen van de heer Jambon, er ook een 
verbindingsofficier voor België in Engeland is gestationeerd om nog beter met de Engelsen te kunnen 
samenwerken, onder andere naar het uitwisselen van data toe. Deze officier vertrekt binnen de eerste 
dagen. 
 
Vraag nr. M/2018/19 
van de mevrouw Charlotte Castelein 
Bijzonder nood- en interventieplan 1.000-jarige storm 
 
Mondelinge vraag 

Mevrouw Charlotte Castelein, Open VLD-raadslid, zegt dat de gouverneur aan achttien kust- en 
hinterlandgemeenten heeft gevraagd om een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen om mensen 
te kunnen evacueren bij een 1000-jarige storm. Dertien van de achttien gemeenten hebben hun 
huiswerk al gemaakt, vier gemeenten zijn ver gevorderd en enkel Oudenburg moet als slechtste leerling 
van de klas nog aan het plan beginnen. Dat plan is nodig want de kustverdediging heeft nog zwakke 
schakels. Op 9 maart 2018 verklaarde de gouverneur in de Krant van West-Vlaanderen dat het 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust volop bezig is om de kust te beschermen via het 
masterplan ‘Kustveiligheid’. Een 1.000-jarige storm kan echter altijd voorkomen, over 1.000 jaar, maar 
ook morgen. De bescherming van de kustlijn is van cruciaal belang. De zeehaven van Zeebrugge heeft 
een groot economisch belang en de gehele kustlijn heeft een ecologisch en toeristisch belang. Tevens is 
de kust een absolute trekpleister voor jong en oud. Vele bezoekers zijn minder mobiel, wat een 
eventuele evacuatie zal bemoeilijken. 

Mevrouw Castelein vraagt wat de stand van zaken is, of de achttien plannen door de provinciale diensten 
geëvalueerd zullen worden, zo ja met welke criteria, of de provincie West-Vlaanderen een eigen nood- en 
interventieplan heeft en wat het plan concreet inhoudt en in welke mate daarbij wordt samengewerkt 
met Vlaanderen of de federale regering. Mevrouw Castelein wil ook weten of er tussen de verschillende 
gemeenten wordt samengewerkt bij de opmaak van de plannen, of de provincie daarbij een rol speelt en 
of de stad Oudenburg, die nog aan het plan moet beginnen, daarbij extra zal worden begeleid. 
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Antwoord 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, dankt mevrouw Castelein voor haar vraag en zegt dat de materie al 
een tijdje aan de gang is. In 2013 heeft hij aan de achttien gemeenten gevraagd om te starten met de 
opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan voor overstromingen vanuit zee. De achttien 
gemeenten zijn niet willekeurig gekozen maar op basis van simulaties en kaarten. In 2013 hebben alle 
achttien gemeenten een sjabloon ontvangen, een uniform kader waarin de samenwerking over de 
gemeenten heen in vervat zit. Aan de gemeenten is gevraagd om in kaart te brengen waar de grootste 
risico’s zitten bij een overstroming van dergelijk formaat, hoeveel woningen er per scenario onder water 
kunnen komen te staan, hoeveel burgers in de problemen kunnen komen en welke maatregelen ze 
kunnen nemen om de burgers bij de verschillende overstromingsniveaus op een veilige manier op te 
vangen. Ook werd aan de gemeenten gevraagd tot welk niveau ze de problematiek zelf zouden 
aankunnen. 
Ondertussen hebben dertien van de achttien gemeenten hun huiswerk volledig afgewerkt. Oostende en 

Zuienkerke hebben het plan zo goed als afgerond, Veurne en Gistel zijn met het plan gestart en ook 
Oudenburg zou zijn gestart, wat positief nieuws is. De doelstelling is om met de Dienst Noodplanning van 
de gouverneur te bekijken hoe de plannen op elkaar kunnen worden afgestemd. Sedert 2017 is er ook 
een werkgroep met de lokale en federale politie om mee de evacuatieroutes langs de primaire en 
secundaire wegen uit te werken. Men bekijkt ook alternatieven mochten bepaalde politiekantoren onder 
water lopen. De evacuatie zal duizenden mensen treffen, de wegen en spoorwegen hebben een capaciteit 
per uur en het is een kwestie om zich daarop voor te bereiden. Mocht het om een grootschalige 
overstroming gaan, dan zal de heer Decaluwé als gouverneur moeten instaan voor de te treffen 
beslissingen op dat vlak. Weersvoorspellingen tot drie dagen op voorhand zullen aangeven of men tot 
een vorm van alarmfase zal komen. Hoe zwaar het noodweer zal uitvallen valt echter moeilijk vooraf te 
voorspellen, want de omstandigheden kunnen ofwel verbeteren ofwel verslechteren. Dit was ook het 
geval met het stormweer van januari 2017. Men moet echter altijd op het ergste zijn voorbereid. Dit 

geeft ook de tijd om in samenspraak met de crisiscel al dan niet preventief te evacueren. Verder moet 
ook worden beslist waar de middelen prioritair worden ingezet om maximale bescherming te geven. Ook 
moet worden bekeken hoe de achterblijvers, eens de storm voorbij, zullen worden gered, hoe de 
getroffenen langdurig kunnen worden opgevangen en hoe het tijdelijk terugkeren naar het getroffen 
gebied kan worden georganiseerd. Men buigt zich over deze zaken en over de organisatie ervan. Daarbij 
is er ook het algemeen nood- en interventieplan op land en zee van de provincie West-Vlaanderen. 
De heer Decaluwé maakt zich sterk dat tegen het einde van 2018 alle achttien gemeenten volledig in 
orde zullen zijn en dat het aangewezen is om op dat moment een evacuatie-oefening te organiseren. 
Binnen zijn zes jaar gouverneurschap heeft hij al twee serieuze stormen meegemaakt, en ook tweemaal 
geluk gehad. Maar vroeg of laat zal er toch eens een confrontatie zijn met een serieuze storm, en dan is 
het zaak om samen met de gemeenten goed te zijn voorbereid. 

 
Repliek 
Mevrouw Castelein dankt de heer Decaluwé en hoopt dat er nooit een 1.000-jarige storm zal aankomen. 
Toch is het goed om weten dat de materie wordt opgevolgd. 
 
Voorzitter: de heer Peter Roose, ondervoorzitter 
 
Vraag nr. M/2018/20 
van de heer Anthony Dumarey 
Aankoop wibblocks uitleendienst 
 
Mondelinge vraag 

De heer Anthony Dumarey, Open VLD-raadslid, zegt dat heel wat steden en gemeenten veel eenmalige 
grootschalige evenementen organiseren met tal van bezoekers. Nu de lente is begonnen en de zomer 
eraan komt, zullen er in de provincie heel van die evenementen plaatsvinden. Meestal wordt er rond een 
evenement van dergelijk formaat een nood- en interventieplan opgemaakt en voorziet men een 
uitgebreid veiligheidsdossier. Belangrijk hierbij zijn de maatregelen in het kader van een terreurdreiging. 
Die dreiging is nog steeds actueel, weliswaar gezakt van niveau drie naar niveau twee, en in de meeste 
steden blijven de maatregelen van toepassing voor niveau drie. Nice, Barcelona en Berlijn indachtig 
zoekt men naar bescherming van het publiek en methoden om straten af te sluiten met betonblokken of 
mobiele constructies. Doordat er steeds een doorgang moet worden voorzien voor hulpdiensten, is dit 
niet altijd evident. Momenteel is er op de markt een systeem, de zogenaamde wibblocks, waarbij op een 
vlotte manier en ter breedte van een brandweerwagen een opening voor hulpdiensten kan worden 
gemaakt. Tegelijk biedt het systeem bescherming tegen een wagen of vrachtwagen die er aan hoge 

snelheid tegenaan vliegt. Nadeel is dat de wibblocks een duur beschermingssysteem zijn, waardoor de 
aanschaf slechts voor een beperkt aantal steden en gemeenten haalbaar is. Daarbij is het beperkt 
gebruik ervan ook een factor in het kostenplaatje. Huren van het systeem valt eveneens duur uit. Zo 
bedroeg de prijs voor het huren van twee blokken voor een weekend tijdens het carnavalgebeuren in 
Ninove 2.800 euro. 
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De heer Dumarey vraagt of er kan onderzocht worden of de uitleendienst van de provincie kan worden 

uitgebreid met wibblocks en andere beveiligingsmaatregelen of -materiaal, die steden en gemeenten 
voor hun grootschalige evenementen kunnen huren. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat voor de aankoop van dergelijke wibblocks voor de 
provinciale uitleendienst een aantal argumenten moeten worden afgewogen. Het is immers een product 
dat zich situeert buiten de producten die de uitleendienst aanbiedt. Momenteel zijn de aangeboden 
producten beperkt tot audiovisueel materiaal, tentoonstellingsmateriaal, educatieve uitleenpakketten en 
provinciaal promotiemateriaal. Antiterreur-opstellingen vallen buiten de scoop van de uitleendienst. 
Mocht dergelijk materiaal door de uitleendienst worden opgenomen, dan wordt de uitleendienst eerder 
een bovenlokale technische dienst, waarbij andere aankopen zoals nadarafsluiting eveneens zullen 
worden gevraagd. Dergelijk materiaal is tevens een zeer dure aangelegenheid en het budget van de 

uitleendienst is erop voorzien om up to date te zijn met het actuele aanbod. Mocht er geopteerd worden 
om de antiterreur-elementen in het aanbod op te nemen, dan moet het werkingsbudget gevoelig worden 
opgetrokken. In de buitenposten Ieper, Oostende en Kortrijk is er tevens onvoldoende ruimte voor 
dergelijk materiaal. Ook de ruimte in de uitleendienst in Brugge is beperkt en deze ruimtes zijn helemaal 
niet te vergelijken met de beschikbare ruimte van een gemeentelijke technische dienst van een doorsnee 
gemeente. Het opnemen van dergelijke elementen brengt dus ook het zoeken naar grotere ruimte met 
zich mee. Daarnaast gaat het voor dergelijk materiaal ook om een beperkt aantal klanten, namelijk 64 
lokale klanten, terwijl het klantenbestand van de uitleendienst naar verenigingen en besturen toe 800 
klanten bevat. 
Twee bijkomende bedenkingen zijn of er vanuit de gemeenten interesse bestaat voor dergelijke 
elementen. Dit zou het voorwerp moeten zijn van een bevraging in de wetenschap dat dergelijke 
elementen voor de provincie moeilijk verhandelbaar zijn. Voor alle aanbod van de uitleendienst wordt 

verwacht dat de klant de goederen ophaalt en terugbrengt. Dergelijke elementen zelf komen ophalen en 
terugbrengen is geen evidentie. Daarnaast is er ook het aspect van het verlaagde terreurniveau. Vraag is 
daarbij in hoeverre er nog nood is aan dergelijk materiaal. 
Wat de huurprijs betreft, momenteel ontlenen de gemeenten gratis materiaal bij de uitleendienst, mits 
de betaling van een jaarlijks minimaal lidgeld. Als de antiterreur-elementen in het aanbod worden 
opgenomen worden deze net als het andere aanbod gratis ter beschikking gesteld, want deze draad 
wordt doorgetrokken.  
De heer Decorte zegt steeds bereid te zijn om hierover verder van gedachte te wisselen, maar toch zijn 
er een aantal elementen om aan te tonen dat het een moeilijke klus zou zijn om op het voorstel in te 
gaan. 
 

Repliek 
De heer Dumarey wijst erop dat de terreurdreiging helemaal nog niet weg is en sowieso zijn een aantal 
steden en gemeenten vragende partij. Hij zegt begrepen te hebben dat de heer Decorte bereid is om 
hierover een vragenronde te organiseren. Ook heeft hij begrepen dat voor de aankoop van dergelijk 
materiaal een aanzienlijk budget moet worden voorzien en dat er ook een aantal infrastructurele werken 
zullen nodig zijn. Misschien kan met de deputatie worden overwogen om in het kader van de opmaak 
van de begroting 2019 een en ander te voorzien. 
 
Voorzitter: de heer Anthony Dumarey, waarnemend voorzitter 
 
Vraag nr. M/2018/21 
van de heer Kurt Ravyts 

Problematiek van de opbouwtermijn voor de strandbars langs de Vlaamse kust en de relatie tot de 
provinciale RUP’s dijk-en strandconstructies 
 
Mondelinge vraag 
De Heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat op 15 maart het traditionele badseizoen is 
begonnen. De provinciale RUP’s rond strand- en dijkconstructies zeggen dat vanaf dan de opbouwtermijn 
voor de strandbar- en de badkarhouders begint. Vanuit het veld is er al enkele jaren een bezorgdheid 
rond de opbouwtermijn. Deze termijn zou volgens hen te kort zijn, en zeker bij een vroege paasvakantie. 
Deze problematiek is bijvoorbeeld in Blankenberge al enige tijd aan de orde, in die mate dat men vraagt 
om het thema op het kustburgemeestersoverleg te agenderen en daarvoor een pragmatische oplossing 
uit te werken. De heer Ravyts zegt begrepen te hebben dat de datum van 15 maart in die zin geen 
wettelijke datum is en ook niet terug te vinden is in het ministerieel besluit van 1995, waarbij de 

concessies op het strand worden geregeld door het Vlaamse gewest. Het zou een afspraak zijn tussen 
verschillende administraties en overheden uit de tijd dat de strand- en dijkconstructies het levenslicht 
zagen.  
De heer Ravyts vraagt of er bij de provincie bereidheid is om hierover in gesprek te gaan. De strandbars 
zijn een fenomeen en de raad heeft zich in het verleden niet negatief opgesteld ten opzichte van de 
strandbars. De voorbije jaren werden ook een aantal aanpassingen uitgevoerd aan de provinciale RUP’s 
rond strand- en dijkconstructies. De heer Ravyts vraagt om dit te bekijken. 
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Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat de provincie voor veel dossiers de geestelijke vader is 
en in 2005 is het provinciaal RUP strand- en dijkconstructies tot stand gekomen. Op dat moment gaf dat 
bedrijfszekerheid, ook wat de exploitatie van evenementen betreft. Toen werd het zomerseizoen ook 
gedefinieerd vanaf 15 maart tot 14 oktober. Gedurende die periode konden er tijdelijk constructies op 
het strand komen. De regeling werd geëvalueerd in 2011 en een stukje bijgestuurd, in die zin dat in de 
winterperiode rond kerstmis en in het krokusverlof eveneens tijdelijke constructies in het kader van grote 
evenementen konden worden geplaatst. Er is toen geen enkele vraag gesteld in het kader van de 
problematiek die de heer Ravyts aanhaalt. Vorig jaar is er in dat verband een vraag binnengekomen van 
de stad Blankenberge. Blankenberge stond alleen met de vraag. Er was duidelijk geen draagvlak want de 
problematiek is nooit aangekaart vanuit andere kustgemeenten en bijvoorbeeld vanuit het 
kustburgemeestersoverleg. De vraag was ook dit jaar niet aan de orde en de paasvakanties van de 

volgende vier jaar vallen telkens na 4 april, waardoor er telkens drie weken zullen liggen tussen 15 
maart en de start van de paasvakantie. 
Het realiseren van de strandbars is zeer waardevol geweest en is een onderdeel geweest in de dynamiek 
van de ontwikkeling van het toerisme in West-Vlaanderen. Het heeft de kust op de kaart gezet als hippe, 
trendy en eigentijdse locatie. Hij zegt dat de heer Ravyts gelijk heeft dat hieraan aandacht moet worden 
geschonken, maar op een eenzijdig signaal na heeft hij niemand horen klagen over timingproblemen en 
voor de volgende vier jaar kan men in dat verband op rozen slapen. 
 
Repliek 
De heer Ravyts zegt dat men enkel om een pragmatische oplossing vraagt om drie weken de tijd te 
hebben voor de start van het paasverlof. Soms zal die periode starten op 15 maart, soms later waardoor 
de natuur in zijn winterse toestand nog een week langer zal gevrijwaard zijn, en soms een week vroeger. 

Het enige wat men vraagt is om hierop in te spelen. 
 
Vraag nr. M/2018/22 
van de heer Kurt Himpe 
Maximale samenwerking tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen  
 
Mondelinge vraag 
De heer Kurt Himpe, NV-A-raadslid, zegt dat onlangs bekend werd dat er een nieuwe wind aan het 
waaien is in de Vlaamse havens. De zeilen worden bijgezet en in dezelfde richting geplaatst, wat ertoe 
kan leiden dat de havens van Zeebrugge en Antwerpen meer wind in de zeilen krijgen. In de verdere 
mondialisering en in het Brexitverhaal is dit een noodzaak. De Vlaamse regering heeft onlangs een 

nieuwe Vlaamse havencommissaris aangesteld. De commissaris kreeg van Vlaams minister voor 
mobiliteit Ben Weyts de opdracht om de Vlaamse havens slimmer en sterker te doen samenwerken, met 
als doel de internationale concurrentiepositie van Vlaanderen te versterken. De toplui van de havens van 
Zeebrugge en Antwerpen hebben verklaard dat nog dit jaar zal worden gepraat over maximale 
samenwerking. De verschillende politieke partijen in Brugge zitten blijkbaar ook op één lijn en Pol Van 
Den Driessche stelde voor om Zeebrugge en Antwerpen om te vormen tot een havenschap. De Gentse 
Zeehaven en het Zeelandse havenduo Terneuzen en Vlissingen kwamen vorig jaar al tot het besef dat ze 
allebei economisch veel meer kansen op succes hebben wanneer ze samen in de boot gaan zitten en 
sedert nieuwjaar van dit jaar gaan ze samen verder als ‘North Sea Port’. De landsgrenzen waren geen 
hindernis om tot samenwerking te komen. Provinciegrenzen kunnen bijgevolg ook geen hindernis zijn. 
De heer Himpe vraagt op welke manier de provincie West-Vlaanderen, en meer bepaald de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, de ontwikkeling mee zal helpen voorbereiden en 

vormgeven, hetgeen past in de uitdaging ‘Westpoort’ van het strategisch plan ‘Westdeal’. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat de heer Himpe evengoed als hemzelf weet dat de 
discussie rond het havenbeleid in België een Vlaamse aangelegenheid is. Hij zegt zich te herinneren, toen 
een aantal jaren terug Hilde Crevits voor de materie bevoegd was, dat er in dat verband een 
dertigpuntenplan werd opgesteld. Daarbij werden afspraken in het vooruitzicht gesteld tussen de 
belangrijkste Vlaamse havens in het kader van de containerproblematiek. Ook is er in een schip voor de 
Braziliaanse kust een bijeenkomst geweest tussen de havenmeesters en minister Weyts, waarbij een 
groot akkoord werd gesloten om de samenwerking tussen de havens te stroomlijnen. Dit waren allemaal 
positieve indicaties, waar de provincie volmondig achter stond, maar die tot op vandaag nog niet veel 
aarde aan de dijk hebben gebracht. Geconfronteerd met de laatste evoluties en berichten vanop het 

terrein, zegt de heer de Bethune heel voorzichtig te zijn geworden, en wenst de provincie als grote 
supporter langs de zijlijn toch enig realisme aan de dag te leggen ten opzichte van de enthousiaste 
berichtgeving. Persoonlijk denkt de heer de Bethune dat de samenwerking tussen de haven van Gent en 
de havens van Terneuzen/Vlissingen een incentive en katalysator is geweest om te tonen dat er heil te 
zoeken is in een grotere samenwerking van Vlaamse havens. In een studie van een jaar terug in het 
kader van een samenwerkingsverband in de Vlaams-Nederlandse Delta, waarmee de provincie West-
Vlaanderen geassocieerd is, hebben de universiteiten van Antwerpen en Rotterdam het hinterland en 
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aanvoergebied van de havens van Rotterdam, Antwerpen Zeebrugge en Gent bekeken. Daarbij werd 

vastgesteld dat het hinterland richting Ruhrgebied, Duitsland en Oost-Europa, dat vrij breed was, 
vandaag onder druk staat. Die trechter wordt een stuk teruggedrongen en krijgt een scherpere hoek, 
met als gevolg dat de transporten en trafieken eveneens onder druk komen te staan. Het is dan ook 
bijna vanzelfsprekend om, als men de economie in de Vlaams-Nederlandse Delta, met Rotterdam en 
Antwerpen als hoofdspelers, en Zeebrugge, Gent en Terneuzen/Vlissingen als bijspelers, op peil wenst te 
houden, men een absolute prioriteit moet geven aan samenwerking. 
De provincie is bij het tot stand komen van die samenwerking niet aan zet. Deze politiek moet door 
Vlaanderen worden aangestuurd en kan provinciaal worden ondersteund. Waar dat kan zal dat ook 
gebeuren. 
De heer de Bethune besluit met een verwijzing naar zijn tussenkomst op de vorige provincieraad in 
verband met de verdere ontwikkelingen van de luchthavens. Het beheer van een luchthaven op een 
lokaal niveau is een ongepaste structuur. Een belangrijk en complex dossier als het havenbeleid moet a 

priori ook beschouwd worden als een Vlaams beleidsdomein. De provincie kan zich inschrijven in elke 
strategie en elke actie die leidt tot een grotere integratie en specialisatie tussen de Vlaamse havens, en 
bij uitbreiding tussen de Vlaamse en Nederlandse havens.  
 
Repliek 
De heer Himpe dankt de heer de Bethune en zegt het eens te zijn met het feit dat de provincie niet aan 
zet is om hieraan vorm te geven. Zijn vraag was op welke manier de provincie de samenwerking kan 
helpen voorbereiden en ondersteunen. Hij meent van de heer de Bethune vernomen te hebben dat de 
provincie dit volop zal ondersteunen om ervoor te zorgen dat West-Vlaanderen, en ruimer gezien heel 
Vlaanderen, op economisch vlak sterker zou staan door een samenwerking tussen de havens. De 
samenwerking met de Nederlandse havens zal daarbij ook essentieel zijn voor een betere positionering in 
de wereld. 

 
Vraag nr. M/2018/23 
van de heer Herman Lodewyckx 
Invoeren van een provinciale fietsbarometer gekoppeld aan een open dataplatform  
 
Mondelinge vraag 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt vorige week aangenaam verrast te zijn geweest door 
de uiteenzetting van de meetfietser, geëngageerd door de Fietsersbond, en ter beschikking gesteld voor 
het meten van de fietspaden in Oostende. De man in kwestie heeft daarover een aantal zaken uitgelegd 
in het laatste nummer van het magazine van de Fietsersbond. Vraag daarbij was hoe de fietspaden en de 
fietsmobiliteit nog verbeterd kunnen worden. 

Meten is weten en de meetfiets is ontwikkeld, gecertificeerd en ter beschikking gesteld om in de 
provincie Antwerpen binnen één legislatuur 4.000 kilometer af te leggen op bovenlokale fietsroutes. Op 
basis van de concrete meetgegevens, die bestaan uit 35 tot 40 parameters, wenst men de effectieve 
toestand van de fietspaden in beeld te brengen, waaronder de breedte en het trillingscomfort. De 
gegevens verschijnen later op een open databank, waarin niet alleen de beleidsmakers maar ook de 
gebruikers kunnen zien wat de toestand is van de fietspaden. 
De heer Lodewyckx vraagt of de provincie West-Vlaanderen in een dergelijk project zal instappen om een 
zicht te krijgen op de toestand van de bovenlokale fietsroutes. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block zegt dat het belangrijk is om de bevolking en de fietsers op een degelijke en 
correcte manier te informeren. De heer Lodewyckx heeft verwezen naar de situatie in Antwerpen. 

Antwerpen is Antwerpen, waar ze werken met een digitale systematiek, onder wat men ‘fietsbarometer’ 
noemt. Daarbij worden zinvolle zaken aangeleverd. Een deel van de Antwerpse fietsbarometer, 
waaronder tellingen en fietsongevallen, is enkel toegankelijk mits registratie. Dat vormt een kleine 
drempel. Het is dan ook een gedeeltelijk open dataplatform. 
De provincie West-Vlaanderen heeft in overleg met de Dienst Communicatie beslist om te werken onder 
de noemer ‘fietssnelwegen’. Daarover zijn ondertussen al heel wat relevante gegevens beschikbaar. Los 
van de naam is echter het inhoudelijke belangrijk en daarbij kan West-Vlaanderen de goede voorbeelden 
overnemen en zijn eigen project verfijnen. In die context is het belangrijk dat de Dienst Mobiliteit een 
princiepsakkoord heeft afgesloten met Westtoer, waardoor West-Vlaanderen binnenkort over 50 
telapparaten voor fietsgebruik zal beschikken om alles te monitoren. Het gaat hierbij om zowel 
functioneel fietsverkeer als recreatief fietsknooppuntenverkeer. Dit zit op heel korte termijn in de pijplijn. 
Momenteel worden ook de mogelijkheden bekeken voor een automatische uitlezing op afstand van de 

telposten en voor het plaatsen van vaste telposten in glasvezel op strategische locaties. 
West-Vlaanderen is bezig om zich verder te organiseren om het fietsverkeer te objectiveren, eventuele 
pijnpunten te ontdekken en naar de toekomst toe verder te remediëren. Het West-Vlaams product naast 
dat van Antwerpen plaatsen zal er dan ook op wijzen dat West-Vlaanderen effectief met de materie bezig 
is, zo besluit de heer De Block. 
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Repliek 

De heer Lodewyckx zegt dat de heer De Block hem in grote mate ontgoocheld met het antwoord, want 
de heer De Block blijkt niet te hebben begrepen wat hij heeft gevraagd. 
De cijfergegevens zijn door iedereen te raadplegen in een open bestand en de fietsbarometer in 
Antwerpen is gebaseerd op fietstellingen, fietsongevallen, enquêtes en fietsmetingen. De meetfiets wordt 
daarbij ingezet om de effectieve situatie vast te stellen. 
De heer Lodewyckx zegt dat hij bij de voorbereiding van de vraag de link heeft doorgestuurd van het 
rapport dat de provincie Antwerpen heeft opgemaakt, om duidelijk te maken wat de bedoeling is en 
blijkbaar hebben de heer De Block of zijn diensten dat rapport onvoldoende bekeken. Het is een 
belangrijk instrument om het fietsbeleid te verbeteren en de heer Lodewyckx hoopt dat het rapport 
alsnog zal worden bekeken. 

 
Vraag nr. M/2018/24 
van de heer Immanuel De Reuse 
Stand van zaken rond het zgn. Brexitplatform en het aandeel en de betrokkenheid van de POM hierin 
 
Mondelinge vraag 
De heer Immanuel De Reuse, Vlaams Belang-raadslid, licht zijn vraag toe. De Europese Unie en Groot-
Brittannië zijn het eens over de voorwaarden van een overgangsperiode na het vertrek van Groot-
Brittannië op 30 maart 2019 uit de EU. Tijdens deze overgangsperiode zal Groot-Brittannië blijven 
genieten van toegang tot de Europese eenheidsmarkt. Er is dus geen sprake van wat men noemt de 
harde Brexit waarbij in één klap de import uit en de export naar de EU zouden worden onderworpen aan 
de internationale handelsregels zegt de heer De Reuse. Na 2020 zal men echter wel afhankelijk zijn van 

nieuwe onderhandelde handelsrelaties met Groot-Brittannië, aldus de heer De Reuse. Het raadslid zegt 
dat het hem onduidelijk is op welk scenario de berekeningen zijn gestoeld, maar enkele maanden 
geleden bleek dat de Brexit 221 miljoen euro zou kunnen kosten aan de West-Vlaamse economie. Op 25 
april aanstaande richt het provinciebestuur een avond in over de West-Vlaamse gevolgen van de Brexit 
met onder meer een panelgesprek met politici en experten terzake. Het provinciebestuur is ook via de 
POM reeds enkele maanden bezig met de mogelijke gevolgen van de Brexit. In december 2017 stelde de 
gedeputeerde in de provincieraad dat er bij het provinciebestuur een grote bekommernis is over de 
Brexit. De heer De Reuse citeert gedeputeerde de Bethune in het verslag: “een harde Brexit kan grote 
gevolgen hebben voor de provincie West-Vlaanderen. Uit studies blijkt dat de harde Brexit tot 40.000 
arbeidsplaatsen kan doen verdwijnen. Bij een dergelijke situatie, zeker in sectoren als voeding en textiel, 
zal vooral West-Vlaanderen getroffen worden.” Verder stelde de gedeputeerde dat via een Brexit-
platform alle mogelijke nieuwe formaliteiten die een Brexit met zich zal meebrengen zouden opgevolgd 

worden. Op die manier moest West-Vlaanderen zich voorbereiden op de nieuwe uitdagingen en de 
mogelijke negatieve impact afzwakken. Ook voor de haven van Zeebrugge moet dit opgevolgd worden, 
aldus de heer De Reuse. In het najaar 2017 was er binnen de POM al sprake van een subsidie van de 
POM aan Port Invest. Dit verhoogt met een ander project in het kader van het Brexit-platform met het 
oog op de positionering van de haven van Zeebrugge als ultieme poort naar Groot-Brittannië. Dit moest 
toen nog echter met de maatschappij van de Brugse zeehaven gefinaliseerd worden zegt het raadslid. 
Tijdens de begrotingsbesprekingen had de gedeputeerde het in de provincieraad over een participatie 
van de POM van 33 % in het Brexit-platform, samen met de maatschappij van de Brugse zeehaven en 
havenbedrijven. Een Brexit-platform waarin de problemen die zich mogelijkerwijs zouden kunnen stellen 
worden opgesomd en de mogelijke oplossingen hiervoor zouden kunnen worden voorbereid. Met 
betrekking tot het Brexit-platform gaat het over het dataplatform Rx/SeaPort waarin de POM een 

maximum bedrag van 200.000 euro voorziet. De heer De Reuse had aan de gedeputeerde willen vragen 
wat nu precies de stand van zaken is rond dit Brexit-platform en als hij deze provincieraad verder kan 
inlichten over de verdere betrokkenheid van de POM en bij de uitbreiding van de provincie in het brede 
Brexit-dossier. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt vandaag niet terug te komen op de cijfers. Wat betreft een 
zachte Brexit zegt de gedeputeerde dat het juist is dat een stuk tijd gewonnen is in de laatste 
onderhandelingen die terzake op het Europese niveau hebben plaats gevonden. De gedeputeerde licht 
toe dat het cijfer van 221 miljoen euro een berekening is waarbij men de totale export van West- 
Vlaanderen naar het Verenigd Koninkrijk in kaart heeft gebracht en geraamd heeft op een 43 à 44 
miljard euro op jaarbasis en waarbij men volgens de theoretische modellen er van uit ging dat een half 

procent vermindering zou plaats vinden. Een half procent van 44 miljard euro is 221 miljoen euro. De 
gedeputeerde benadrukt dat dit berekeningen zijn op basis van theoretische modellen. Wat wel een feit 
is, is dat West-Vlaanderen meer dan andere contreien en regio’s in Europa, gevoelig is om heel evidente 
redenen, niet alleen omwille geografische proximiteit maar ook omwille van de typische sectoren die in 
West-Vlaanderen bloeien, zoals voeding en textiel, aldus de gedeputeerde. West-Vlaanderen is 
gevoeliger voor een harde Brexit dan andere contreien in Europa. Dit staat buiten discussie zegt de 
gedeputeerde. Dit betekent ook dat dit een speciaal aandachtspunt is voor de provincie en dat waar het 
provinciebestuur dit kan ook vanuit haar bescheiden inbreng aandacht en inspanningen voor zal moeten 
leveren. Dat is ook de reden waarom de provincie in gesprek is met MBZ. 44 % van de goederen die 
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transiteren via Zeebrugge gaan richting Groot-Brittannië. Voor Zeebrugge is dat een zeer belangrijke 

markt zegt de gedeputeerde. Men is rond de tafel gaan zitten en zo is het idee gegroeid om bij te 
dragen, ook vanuit de POM, aan de realisatie van een digitaal platform die inzake formaliteiten, douane 
en andere aspecten de zaken zou optimaliseren zodoende dat voor een stuk de problemen die ingevolge 
de Brexit zouden ontstaan kunnen gecompenseerd worden zegt de gedeputeerde. Op vandaag is er 
discussie rond de statuten van een nieuw op te richten vennootschap die het RX platform zou beheren. 
De gedeputeerde heeft op 10 april een vergadering met de leiding van de haven van Zeebrugge, met 
MBZ en hoopt dat de provincie daar zal kunnen financieren. Het is ook juist zegt de gedeputeerde dat de 
provincie een stuk geanticipeerd heeft en reeds eind 2017 een budget van 200.000 euro heeft vrij 
gemaakt om te kunnen participeren in een dergelijk initiatief. Maar het is vandaag te vroeg om veel meer 
te zeggen omdat men nog in de periode zit waarbij de redactie van de statuten van een nieuw op te 
richten vennootschap terzake nog volop aan de gang is en dit onder leiding van de juridische diensten 
van MBZ. De gedeputeerde zal het raadslid graag op de hoogte houden. De intenties van de provincie 

zijn terzake duidelijk. Het idee om van de Brexit een stuk een opportuniteit te maken door er misschien 
naar te streven om de beste, de meest performante haven naar het Verenigd Koninkrijk te zijn na een 
hopelijk zachte Brexit, zit in de pipeline zegt de gedeputeerde. Vandaag veel meer info geven kan hij 
echter niet doen. Bij gelegenheid is de gedeputeerde graag bereid om verder te informeren, besluit de 
heer de Bethune zijn antwoord. 
 
Repliek 
De heer De Reuse zegt dat het zijn fractie uiteraard plezier doet dat de gedeputeerde reeds proactief 
bezig is met de Brexit en dat hij voorbereidingen neemt om de belangen van de West-Vlaamse economie 
hoog te stellen.  
 
Vraag nr. M/2018/25 

van de heer Peter Roose 
De mogelijkheid tot informatie-uitwisseling met de Staten-Generaal van Nederland inzake de courante 
praktijk van aanbesteding van openbaar (vraagafhankelijk) vervoer 
 
Mondelinge vraag 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, licht zijn vraag toe. De vervoersregioraad Westhoek is de 
eerste raad in Vlaanderen die op vraag van de Vlaams minister bevoegd voor openbaar vervoer, enkele 
weken terug, een advies heeft uitgebracht over het kernnet, een goedkeuring heeft gegeven aan het 
aanvullend net en een conceptnota heeft goedgekeurd voor het vervoer op maat in het kader van een 
nieuwe term basisbereikbaarheid. De vervoersregioraad heeft gezegd dat de drie lagen in het openbaar 
vervoer in 2020 kunnen ingevoerd worden wanneer ze ook alle drie op het terrein realiseerbaar zijn. De 

lokale besturen in deze vervoersregioraad hebben ook uitdrukkelijk gevraagd dat de provincie een rol 
zou opnemen in de organisatie van het openbaar vervoer binnen de vervoersregioraad Westhoek. 
Vandaar dan ook de suggestie en de vraag naar deze deputatie toe, aldus de heer Roose. Hoe kunnen de 
contacten die de provincie met de Nederlandse provincies en de provinciale staten heeft gebruikt worden 
om de noodzakelijke know how en expertise die nodig zal zijn de komende maanden en jaren, om die te 
kunnen delen. Zodanig dat bij de opmaak van een exploitatieplan voor vervoer op maat gebruik kan 
worden gemaakt van deze informatie om niet in dezelfde valkuilen te vallen zoals de Nederlandse 
collega’s misschien hebben gedaan, maar om effectief naar een concept, een exploitatieplan te gaan die 
kan zorgen voor een betere dienstverlening dan vandaag is georganiseerd. De vraag van de heer Roose 
luidt in welke mate kunnen de Nederlandse provincies daar een rol in spelen. 
 
Antwoord 

De heer Franky De Block, gedeputeerde, antwoordt dat de heer Roose verwezen heeft naar de duidelijke 
stellingname in de vervoersregioraad van de Westhoek. De gedeputeerde wil daar alle 
verantwoordelijken nog eens feliciteren. Er is heel duidelijk en constructief werk verricht aldus de 
gedeputeerde. Uiteraard wordt nu verder gekeken naar de implementatie en wordt naar goede 
praktijkvoorbeelden gezocht. Het is immers niet zo evident, vooral omdat de provinciale diensten de 
gedeputeerde informeren dat de aanbesteding van openbare vervoersopdrachten een hele 
gespecialiseerde materie is, aldus de heer De Block. De gedeputeerde denkt dat het heel zinvol is dat het 
terrein wordt verkend en het oor te luister wordt gelegd. In deze context is de suggestie van de heer 
Roose zeer waardevol zegt de gedeputeerde. De provinciale dienst mobiliteit heeft goede grenscontacten 
met de collega’s van Zeeland en er zal dan ook het nodige worden gedaan om te zorgen dat het overleg 
dat door de heer Roose is gevraagd, een overleg met een delegatie dat autonoom wordt samen gesteld, 
gerealiseerd wordt. De gedeputeerde verwijst tenslotte naar een interessant forum dat een paar weken 

geleden is doorgegaan onder voorzitterschap van de gouverneur en waar dat de gouverneur heeft 
gesteld dat op basis van de historische expertise van de provincie, hij het waardevol acht dat de 
provincie daar probeert zijn know how ten voordele van de gebruikers naar voor te brengen. De 
provincie West-Vlaanderen zal hier dus met een groot hart aan meewerken, besluit de gedeputeerde zijn 
antwoord. 
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Repliek 

De heer Roose hoopt dat op deze manier de nodige know how en expertise in de Westhoek kan worden 
ingevoerd, zodat bij wijze van spreken een vervoer op maat, een nieuw 2.0 vervoer op maat, kan 
worden aangeboden aan de inwoners en dit vanaf 2020. 
 
Vraag nr. M/2018/26 
van de mevrouw Marie De Clerck 
Verbinding zone LAR en haven Zeebrugge 
 
Mondelinge vraag 
Mevrouw Marie De Clerck, CD&V-raadslid, zegt dat zij met veel belangstelling het bericht las dat de 
logistieke zone LAR in de haven van Zeebrugge sinds kort een directe verbinding heeft via het spoor. Zo 
zouden er elk jaar minstens 2.400 vrachtwagenritten worden uitgespaard. Het project kan rekenen op de 

steun van Vlaanderen en het havenbestuur, omdat dergelijk project het vrachtvervoer van de weg haalt 
en verschuift naar de duurzamere waterweg of in casu het spoor. Het raadslid meende dat ook de POM 
inzet op dergelijke projecten, maar dat is absoluut niet op te maken uit de berichten. Kan de 
gedeputeerde dit duiden vraagt mevrouw De Clerck. Heeft de POM hierin een rol gespeeld en zo ja wat 
was deze rol besluit het raadslid haar vragen. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat hij eigenlijk zeer kort kan zijn in zijn antwoord. Eén 
van de hoofdbetrachtingen, de hoofddoelstellingen van de POM inzake logistiek is precies de verbinding 
van het West-Vlaamse economische en industrieel hinterland met de havens. Zelfs de Antwerpse haven 
wordt erbij genomen zegt de gedeputeerde. Maar uiteraard ook de havens van Zeebrugge en Oostende. 
De gedeputeerde zegt dat hij ook het bericht van een collega uit Izegem op aangeven van minister Ben 

Weyts heeft gelezen, maar voor eenmaal hebben ze zich toch een beetje vergist zegt de gedeputeerde. 
In feite werd maar de helft van het verhaal verteld. Het is juist dat er een verbindingslijn is, dit is geen 
nieuwe verbindingslijn, die spoorlijn bestaat. Maar het gaat over het activeren enerzijds van de 
spoorverbinding tussen de LAR en Zeebrugge, maar anderzijds parallel en op hetzelfde moment gaat het 
over het herstellen, het activeren van de binnenscheepvaartverbinding tussen Wielsbeke en Zeebrugge, 
legt de gedeputeerde uit. In de logistieke wereld is het zo dat alles op de millimeter, op de centiem wordt 
bekeken en dat in de eerste fase wanneer men structurele verbindingen wilt leggen, dat is ook de 
intentie van de provincie, een stukje bijkomende support en aanzet stimuli moet gegeven worden. De 
gedeputeerde licht toe wat gebeurd is met de oproep eind verleden jaar. Er is een call gelanceerd 
geweest waarbij de Vlaamse overheid zegt dat indien men dit soort verbindingen wilt heropstarten, 
stimuleren en dit in het perspectief om tot een structurele verbinding te groeien tegen 2020, dat zij dan 

bereid zijn om een bescheiden bedrag van 200.000 euro aan Vlaamse financiering te geven in de vorm 
van 50 % cofinanciering. Dit met de bedoeling een aantal bedrijven uiteindelijk ertoe aan te zetten dit op 
te starten en dus het risico te nemen op de zeer concurrentiële markt om dergelijke verbindingen in ere 
te herstellen en kracht bij te geven. Wat is de rol geweest van de POM in deze twee dossiers herhaalt de 
gedeputeerde de vraag van het raadslid. De POM heeft deze dossiers geschreven, zowel wat betreft de 
verbinding tussen Zeebrugge en de LAR, dus de spoorverbinding aan de ene kant en wat betreft de 
verbinding via het water, via binnenscheepvaart, tussen Wielsbeke en Zeebrugge. In beide gevallen is 
het zo dat de POM aan de ene kant met Delcatrans, een private firma vanuit de LAR als met Port 
Connect, een onderdeel van MBZ wat betreft de binnenscheepvaart, uiteindelijk een dossier, een 
aanvraag die gehonoreerd is geweest door de Vlaamse regering en minister Weyts, hebben ingediend. 
De provincie heeft het voortouw genomen, de provincie heeft de partners bijeen gebracht, de provincie 
heeft voor een groot stuk het dossier geschreven. De gedeputeerde zegt dat dit dossier werd 

goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Men is nu in volle verwachting dat deze dubbele operatie er ook 
toe zal leiden dat er een structurele verbinding van goederentransport zal gebeuren via trein en water en 
dat uiteindelijk 10.000 camions per jaar van de baan zullen worden geholpen dankzij deze dubbele actie. 
De gedeputeerde denkt dat de POM alles heeft gedaan wat ze kon. De provincie is eens te meer, 
misschien onvoldoende zichtbaar, maar bijzonder nuttig. De gedeputeerde geeft tenslotte twee letters of 
intent mee, getekend in november 2017 door de POM, waarbij heel duidelijk blijkt dat de provincie aan 
zet was in dit verhaal.  
 
Repliek 
Mevrouw de Clerck zegt dat zij deze letters of intent uiteraard zal inkaderen en bedankt de gedeputeerde 
voor de duiding.  
 

Vraag nr. M/2018/27 
van de heer Peter De Roo 
Mediacampagne “jouw provincie: niet super zichtbaar, wel super nuttig” 
 
Mondelinge vraag 
De heer Peter De Roo, N-VA-raadslid leidt zijn vraag in. Het raadslid stelt dat de mensen de 
mediacampagne van de provincie “jouw provincie: niet super zichtbaar, wel super nuttig” niet begrijpen. 
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Het raadslid zegt dat hij heel wat e-mails heeft gekregen van mensen van de provincie, ook van de partij 

van gedeputeerde Decorte, die zich afvroegen wat dit allemaal is met de provincie West-Vlaanderen. De 
campagne kost bijna 222.000 euro. Allemaal geld van de West-Vlaming en de provincie gebruikt dit om 
reclame te maken voor zichzelf, aldus de gedeputeerde. Het raadslid weet wel dat de gedeputeerde het 
niet zo bedoelt, maar zegt dat de mensen de indruk hebben dat de gedeputeerde aan het prutsen is met 
het geld. Er was zelfs iemand die zei dat hij de volgende keer zijn provinciebelasting niet zou betalen, 
maar het geld zal houden, voor een handtas voor zijn vrouw en dat dit heel zichtbaar en supernuttig zal 
zijn. Het raadslid gaat over naar zijn vragen. Waar ligt binnen deze campagne de focus op de provinciale 
taakstelling vraagt het raadslid. Gaat het over een regiomarketing campagne, zoals in het verslag staat 
van de azf-commisie, of gaat het over een media campagne, zoals vermeld staat in het verslag van de 
deputatie. Of moet het eigenlijk gewoon een informatie campagne zijn vraagt de heer De Roo. In een 
volgende vraag vraagt het raadslid waarom de helft van het bedrag van 222.000 euro niet naar West-
Vlaamse bedrijven gaat, maar naar bedrijven uit Brussel, Balen en Vilvoorde. Tenslotte vraagt de heer 

De Roo wat nog mag worden verwacht tussen nu en 17 mei, de datum die aangekondigd is als einde van 
de campagne. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, antwoordt dat hij vorige week in het Belang van Limburg heeft 
gelezen dat er een bepaalde partij, hij vermoedt de partij van de Heer De Roo, zo vlug mogelijk de 
provincies wil afschaffen. De gedeputeerde verwacht dus niet meer dan zo’n laag bij grondse 
tussenkomt. De gedeputeerde gaat over naar de eerste vraag van de heer De Roo waarom de helft van 
het bedrag niet naar West-Vlaamse bedrijven gaat. De gedeputeerde denkt dat het raadslid dit dossier 
dan niet goed kent en eigenlijk niet weet waarover het precies gaat. Eerst en vooral wil de gedeputeerde 
zeggen dat de campagne duidelijk naar de West-Vlaming is ingericht en de ingezette 
communicatiemiddelen dat ook zijn. Alleen zijn de zetels van de mediabedrijven die voor deze campagne 

werden ingeschakeld niet allemaal in West-Vlaanderen gevestigd. Wat betreft de factuur van Radio 2 
omroep West-Vlaanderen komt deze uit Brussel. Maar Radio 2 West-Vlaanderen is volgens de 
gedeputeerde toch een heel mooi sterk West-Vlaams product. Het nieuwsblad editie West-Vlaanderen 
vindt de gedeputeerde een mooi stuk van het Nieuwsblad dat sterk is zoals andere kranten in de 
provincie West-Vlaanderen, maar de centrale zetel en de factuur komt vanuit het Mediahuis en dus niet 
vanuit West-Vlaanderen. De krant van West-Vlaanderen uiteraard wel. De gedeputeerde hoopt dat het 
raadslid weet dat dit vanuit Roeselare komt. De gedeputeerde wil het eens hebben over de bushokjes en 
over de twintig vierkante meter borden in West-Vlaanderen, hij verwijst hierbij naar de aanbieders als 
onder meer Clear Channel. Dit zijn geen West-Vlaamse bedrijven, maar die hebben ook de markt in 
West-Vlaanderen in handen. Er is zelfs nog meer zegt de gedeputeerde, de concessies van deze 
reclameborden zijn overigens door de West-Vlaamse gemeenten verleend. De gedeputeerde gaat over 

naar de tweede vraag in verband met waar binnen deze campagne de focus op de provinciale 
taakstelling ligt. De gedeputeerde zegt dat de kernboodschap juist is, de provincie is supernuttig en de 
provincie wil daarmee een duidelijk statement over het nut van de provincie maken en dit vooral rond de 
grondgebonden materies na een periode waarin het vooral ging over de afslanking van de provincies. In 
de campagne, bijvoorbeeld in de radiospots en de advertenties worden dan ook zeer kort en krachtig een 
aantal sprekende inhoudelijke voorbeelden over het nut van de provincies aangehaald. De waterlopen, 
de domeinen en de fiets- en wandelnetwerken komen aan bod. Als het raadslid zegt dat de campagne 
inhoudelijk niets zou zeggen, dan zegt de gedeputeerde dat het raadslid eens echt goed moet luisteren. 
Het is goed, kort en krachtig samen gevat, zegt de gedeputeerde. Daarnaast worden de mensen door 
verwezen naar de nieuwe website van de provincie waar ze meer voorbeelden kunnen vinden waarmee 
wordt aangetoond dat de provincie echt nuttig is. De gedeputeerde maakt het raadslid duidelijk dat 
intussen meer dan drieduizend inzendingen zijn gekomen op een kleine wedstrijd zoals het raadslid het 

noemde. Meer dan 3.000 inzendingen waarbij de mensen eerst naar de website moesten gaan. De 
gedeputeerde vindt dat zo’n wedstrijd toch zorgt voor extra betrokkenheid. De gedeputeerde is er van 
overtuigd dat de campagne de mensen wel beroerd aangezien meer dan 3.000 mensen hebben 
gereageerd. Het doel van deze campagne is de aandacht trekken van de West-Vlaming. De stijl die 
hierbij wordt gebruikt is een beetje een stijl van zelfrelativering, maar toch zelfbewust. De provincie is 
misschien niet super zichtbaar, maar wel super nuttig. Met deze campagne wil de provincie niet alles 
opsommen waarin ze nuttig is, maar de provincie ziet deze campagne als een laag boven de andere 
meer productgerichte campagnes, zoals bijvoorbeeld het project de Groene stroom, het zoemen met 
bloemen. De campagne is ook een laag boven de dagdagelijkse communicatie naar de West-Vlaming via 
de nieuwsbrieven en de persberichten, aldus de heer Decorte. Tenslotte gaat de gedeputeerde over naar 
de vraag wat nog verwacht mag worden tussen nu en 17 mei. Zoals in de commissie aangekondigd komt 
er een tweede golf na de paasvakantie waarin onder andere de radiospots worden herhaald. Daarnaast 

gaat de provincie zich nog voor de zomer tot het middenveld en tot de gemeenten richten onder andere 
via een nieuwe co-project brochure waarin de rollen van de provincie en het kennispartnerschap in het 
bijzonder naar voren worden geschoven. Er wordt dus enthousiast verder gegaan met de campagne, 
besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
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Repliek 

De heer De Roo vermoedt dat het over een informatie campagne gaat en niet over een regiomarketing 
campagne, blijkbaar gedeeltelijk wel een mediacampagne. Het raadslid nodigt zijn collega’s uit om eens 
naar de website van de provincie West-Vlaanderen te surfen, op het campagne logo te klikken en te zien 
wat er gaat gebeuren. 
 
Vraag nr. M/2018/28 
van de heer Mieke Van Hootegem 
Klemtonen bij Huis van de Voeding Roeselare 
 
Mondelinge vraag 
Mevrouw Mieke Van Hootegem, N-VA-raadslid, zegt dat de POM anderhalf jaar geleden het huis van de 
voeding in Roeselare heropende. Na een grondige facelift, de ganse transformatie kostte ongeveer vier 

miljoen euro waarvan een groot deel werd gedragen door de provincie, moest het huis van de voeding 
meer dan ooit te voren de uitvalsbasis worden voor de voedingskluster in midden West-Vlaanderen. De 
bevoegde gedeputeerde liet ooit in een persbericht vallen dat de POM hier een zeer belangrijke positie in 
te spelen had. Ongeveer 30 % van de Vlaamse voedingsindustrie bevindt zich namelijk in de ruime regio 
rond Roeselare. Het huis van de voeding fungeert dan ook als uitvalsbasis voor de fabrieken van de 
toekomt voeding. Hiermee was en is Roeselare tot nader order nog steeds voorbestemd als centrum van 
deze cluster. Tot een goede maand geleden het nieuws kwam dat een nieuw onderzoekscentrum VEG-i-
TEC in 2020 haar deuren zal openen te Kortrijk. Een nieuwe baken voor de voeding- en agro-industrie. 
Dit nieuwe centrum, met steun van de Vlaamse regering, juicht het raadslid toe en zal ongetwijfeld de 
samenwerking tussen de bedrijven en kennisinstellingen bevorderen. Maar een goede verstaander had 
dit evenwel in sterren geschreven gezien, aldus het raadslid. Dit had de gedeputeerde al fijntjes laten 
doorschijnen toen mevrouw Van Hootegem reeds een aantal jaren geleden haar bedenkingen in deze 

raad had geformuleerd rond de toenmalige ambities van het huis van de voeding en meer in het 
bijzonder de samenwerking tussen de bedrijven en de kennisinstellingen, aldus het raadslid. Zij herinnert 
zich ook nog dat deze ambities zeer groot waren. Kennis, know how en expertise waren enkele 
sleutelwoorden en vele partners werden aangesproken. Flanders Food, de universiteiten Gent en Leuven, 
de hogeschool Vives om er een paar op te noemen. Deze samenwerkingen zouden ongetwijfeld een 
succesverhaal maken. Mevrouw Van Hootegem vroeg zich toen ook af als de locatie aan de Spanjestraat 
wel de uitgelezen site was voor deze ambities. Niet alleen naar oppervlakte potentieel, maar ook naar 
exploitatiemogelijkheden en andere randvoorwaarden. Deze ambities worden nu verschoven naar het 
nieuwe onderzoekscentrum, bijgevolg is dat gedeelte van het huis van de voeding een doodgeboren kind 
meent het raadslid. Wellicht zal de gedeputeerde beargumenteren dat er complementariteit bestaat, 
maar men moet realistisch blijven zegt mevrouw Van Hootegem. Bovendien, niet onbelangrijk, zijn de 

bedrijven een belangrijke partner omwille van een noodzakelijke financiële inbreng. Vandaar haar vraag, 
welke troef zal het centrum van de voedingsindustrie nog kunnen uitspeken naar de bedrijven toe. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, wil in eerste instantie mevrouw Vanhootegehem gerust stellen. 
Nadat de gedeputeerde vernam dat mevrouw Van Hootegem haar vraag zou stellen heeft hij de kalender 
van het huis van de voeding opgevraagd. Hij stelt vast dat alleen al voor 2018 in het huis van de voeding 
dertien topactiviteiten rond voeding zijn gepland. Hij verwijst hierbij onder meer naar een activiteit 
uitgaande van Flanders Food over de start van een opleiding rond productontwikkeling in de voeding, 
een activiteit omtrent consumentenproblematiek op 1 april, een pilootproject rond food voor CEO’s en 
studenten die elkaar gaan ontmoeten, op 24 april de West-Vlaamse slager, op 26 april een activiteit rond 
de verpakkingsproblematiek. De gedeputeerde geeft dus een aantal elementen mee van evenementen en 

activiteiten, specifiek in de voeding die dit jaar reeds gepland zijn. De gedeputeerde zegt elkaar geen rad 
voor de ogen te moeten draaien. Het huis van de voeding in de Spanjestraat heeft minstens drie functies 
zegt de gedeputeerde. Ten eerste is er de functie van een starterscentrum, vandaag is er een 
bezettingsgraad van 86 % in het starterscentrum in Roeselare. Ten tweede is het zo dat de Spanjestraat 
de uitvalsbasis voor heel wat regionale actoren, onder meer de gebiedswerking, de Resoc’s en voor het 
verhaal van Midwest, is. Een keer per maand is er een uitnodiging met alle burgemeesters in het huis 
van de voeding. Dit wordt ook een stukje het kloppend hart van de politiek, regionaal in midden West-
Vlaanderen. In 2017 zijn er in het huis van de voeding 922 activiteiten doorgegaan. Dat is 37 % meer 
dan in 2016. In het huis van de voeding hebben inzake voeding Flanders food, Vives en de universiteiten 
zitdagen. Daar worden bijgevolg de bedrijven en de academische actoren samengebracht. Er is een 
opleidingscentrum in het huis van de voeding in samenwerking met de VDAB waar men onder meer de 
opleiding voor operatoren in de voedingsindustrie bewerkstelligt. Er is een joblabo geïnstalleerd in huis 

van de voeding met een zeer belangrijke taak. De gedeputeerde zegt dit te doen samen met 
gedeputeerde Vereecke in bepaalde domeinen inzake het sensibiliseren van jonge mensen om in de 
voedingsindustrie te werk te stellen. Vorig jaar waren hiervoor 3.000 bezoekers. De week van de smaak, 
een Vlaams initiatief, is gered geweest dankzij het huis van de voeding en is verankerd geworden in 
Roeselare, aldus de gedeputeerde. Het huis van de voeding bestaat niet enkel uit de zetel van de vzw. 
Het is volgens de gedeputeerde overduidelijk dat naast haar job als starterscentrum, naast haar functie 
om de regionale bestuursorganen te lokaliseren en te stimuleren en te ondersteunen, dat de voeding 
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heel centraal staat in het huis van de voeding. De gedeputeerde gaat over naar de vraag over VEG-i-TEC 

en als dit in Roeselare had moeten zijn. VEG-I-TEC is een initiatief van Ugent in het kader van de 
heroriëntering, het herorganiseren van haar faculteiten industrieel ingenieur in Kortrijk. In deze faculteit 
werd de voeding voor een stuk centraal geplaatst. Een investering van 7,5 miljoen euro met steun van 
de Vlaamse regering werd gepland. De gedeputeerde zegt dat alleen maar kan worden geapplaudisseerd 
voor een faculteit van de Ugent in Kortrijk. De gedeputeerde zegt blij te zijn dat er in West-Vlaanderen 
die soort kenniscentra zijn. Er zijn nog andere projecten zegt de gedeputeerde en hij verwijst hierbij naar 
het nutric platform for chronic care. Dit project gaat over een samenwerking tussen academische 
instellingen, hospitalen, patiëntenverenigingen en de voedingsindustrie waarbij wordt gekeken hoe in 
West-Vlaanderen bepaalde sectorensegmenten kunnen aangeboord worden waarbij aangepaste voeding 
wordt geproduceerd die bevorderlijk tegemoet komend zijn aan de echte problemen die bepaalde 
chronische aandoeningen veronderstellen. Dit project start vanuit Roeselare zegt de gedeputeerde. Dit 
landschap is zeer breed, de voedingssector is geen monopolie van een bepaalde regio. Het is evident dat 

midden West-Vlaanderen centraal staat, aldus de heer de Bethune. De gedeputeerde deelt mee dat met 
betrekking tot chronic care wordt samen gewerkt met AZ delta (midden West-Vlaanderen). De 
gedeputeerde verwijst nog naar initiatieven die ook een commercieel economische dimensie hebben.  Er 
zijn twee open innovatieplatformen gestart, meerbepaald rond frituurvetten en rond waterkwaliteit in de 
voeding, dit in samenwerking met UGent en Kuleuven. Het platform van Kuleuven wordt vanuit de Kulak 
in Kortrijk aangedreven, omdat de mensen van de KUleuven nu eenmaal aan de Kulak terug te vinden. 
Maar de bedrijven die geassocieerd zijn, zijn veelal bedrijven uit midden West-Vlaanderen. Het huis van 
de voeding is één van de drie voornaamste pijlers die in de Spanjestraat zijn gelokaliseerd, het is een 
beetje de plek waar alles samen komt, aldus de gedeputeerde. Er vindt daar overleg plaats, er worden 
plannen gesmeed, de provincie is aanwezig, andere partners worden uitgenodigd. Er wordt dus van daar 
uit een dynamische beleid ontwikkeld. De gedeputeerde zegt vragende partij te zijn dat men nu ook 
gestalte geeft aan de plannen die gemaakt zijn geweest door de Vlaamse regering bij de start van deze 

legislatuur waarbij werd gezegd dat in West-Vlaanderen een belangrijk initiatief zou komen op vlak van 
ontwikkeling research, toegepaste wetenschappen en productontwikkeling in de voeding. West-
Vlaanderen is de provincie waar het gros van de voedingsnijverheid vertegenwoordigd en actief is. 
Samen met Vlaanderen gaat de provincie dit proberen te ontwikkelen. De gedeputeerde kan verzekeren 
dat als dit zal gebeuren dit vanuit midden West-Vlaanderen zal zijn. Als het van de provincie afhangt zal 
het huis van de voeding daar een belangrijke rol in spelen de toekomst. Het huis van de voeding is geen 
doodgeboren kind, het kind is puber geworden, dat met vitamines van uit de provincie zeer snel statuut 
van volwassene zal bereiken, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 
Repliek 
Mevrouw Van Hootegem zegt dat de gedeputeerde haar in verwarring brengt. De gedeputeerde somt 

immers een aantal zaken op die zij reeds wist, ook als Roeselarenaar. Volgens het raadslid heeft de 
gedeputeerde de vraag misschien niet goed begrepen. Het gaat hier specifiek om het onderzoekscentrum 
en eigenlijk concludeert zij wat zij toen al vermoedde. Zij vraagt zich af of men niet beter alles samen 
had onder gebracht onder één geheel. Om het even waar. Mevrouw Van Hootegem weet dat er ook 
andere belangrijke taken zijn in het huis van de voeding. Waarom investeren in iets waarvan je weet dat 
de hoofdmoot op een ander locatie zal zijn vraagt het raadslid zich af. Dan is het volgens haar logisch dat 
dit gedeelte een doodgeboren kind is, dat het een doorgeefluik wordt. Want de bedrijven die zullen eerst 
naar het onderzoekscentrum trekken in Kortrijk zegt mevrouw Van Hootegem. Zij vindt het spijtig dat 
niet alles onder één noemer werd gebracht. 
 

 
 
De voorzitter doet een tweede administratieve mededeling: 

Raadslid Maarten Tavernier formuleerde enkele bemerkingen bij de notulen van de provincieraad van 22 

februari 2018. Twee bemerkingen betreffen materiële vergissingen. Deze werden reeds opgenomen in de 

notulen die op cobra@home gepubliceerd zijn. De heer Tavernier heeft ook een inhoudelijke aanvulling 

m.b.t. zijn tussenkomst in het kader van agendapunt 13 van de agenda van de provincieraad van 22 

februari 2018. De zin “Het bezoekersaantal en de infrastructuur vergelijken, is misschien dat de 

infrastructuur te grotesk is dan het aantal bezoekers.” wordt vervangen door de zin “De vraag die je 

misschien kan stellen indien men het bezoekersaantal en de infrastructuur vergelijkt, is dat de 

infrastructuur te grotesk is in vergelijking met de bezoekerscijfers die gehaald worden.”. 

 
*** 

 
Agendapunt 2 Wijziging van het besluit van 20 december 2012 van de provincieraad tot 
goedkeuring van het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies 
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Overeenkomstig artikel 14, tweede lid, van het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-
Vlaanderen werd dit agendapunt niet besproken in een raadscommissie. 
 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
GEHEIME STEMMING 

 
Het besluit wordt aangenomen met 55 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE 
PROVINCIERAAD VAN 20 DECEMBER 2012 BETREFFENDE HET AANTAL, DE SAMENSTELLING EN 
DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAADSCOMMISSIES   
 
 

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 39 (oprichting commissies); 
- het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen van 1 maart 2007 en 

latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 13, 14 tot 24; 
- het besluit van de provincieraad van 20 december 2012 houdende samenstelling en vaststelling 

van de bevoegdheden van de raadscommissies en latere wijzigingen; 
- de mededeling per brief dd. 7 februari 2018 van de heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, 

dat de heer Luk Hoflack met onmiddellijke ingang geen deel meer uitmaakt van de N-VA-fractie 

in de provincieraad van West-Vlaanderen;  
- de akte van voordracht, ingediend door de fractievoorzitter van de N-VA-fractie; 
- het voorstel van de deputatie. 

 
BESLUIT : 
 
 
Enig artikel: 
 
De samenstelling van de raadscommissies wordt op basis van de akte van voordracht van de vaste leden 
van de raadscommissies van de N-VA-fractie als volgt gewijzigd : 
 
 
1ste commissie 

Huidig lidmaatschap  

- Jan Van Meirhaeghe 

- Luc Coupillie 

- Marleen De Mulder 

- Tijl Waelput 

- Wim Aernoudt 

- Wouter Vanlouwe 

2de commissie 

Huidig lidmaatschap  

- Kristof Pillaert 

- Kurt Himpe 

- Nick Verwimp 

- Sigrid Vandenbulcke 

- Sophie Mespreuve 

3de commissie 

Huidig lidmaatschap  

- Isabel Desoete 
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- Johan Rollez 

- Machteld Vanhee 

- Mieke Van Hootegem 

- Peter Herman 

- Sophie Mespreuve 

4de commissie 

Huidig lidmaatschap  

- Luc Coupillie 

- Marianne Verbeke 

- Nick Verwimp 

- Rik Buyse 

- Tijl Waelput 

- Wouter Vanlouwe 

 

5de commissie 

 

1. Huidig lidmaatschap  

- Kurt Himpe  

- Luk Hoflack 

- Peter De Roo 

- Peter Herman 

- Rik Buyse 

- Marleen De Mulder 

 

2. Nieuwe voordracht 

- Kurt Himpe  

- Mieke Van Hootegem 

- Peter De Roo 

- Peter Herman 

- Rik Buyse 

- Marleen De Mulder 

 

6de commissie 

Huidig lidmaatschap  

- Isabel Desoete 

- Jan Van Meirhaeghe  

- Machteld Vanhee 

- Marianne Verbeke 

- Mieke Van Hootegem 

 

AZF- commissie 

1. Huidig lidmaatschap  

- Kristof Pillaert 

- Wim Aernoudt 

- Peter De Roo 

- Luk Hoflack 

- Johan Rollez 

- Sigrid Vandenbulcke  

 

2. Nieuwe voordracht 

- Kristof Pillaert 

- Wim Aernoudt 

- Peter De Roo 

- Sophie Mespreuve 

- Johan Rollez 

- Sigrid Vandenbulcke  



NOTULEN PROVINCIERAAD 22/03/2018 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 maart 2013 betreffende 
de financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van het Fietsfonds  
 
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 Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, merkt op dat in deze legislatuur waar de ministers 
Homans en Weyts hier vaak de spreekwoordelijke kop van jut zijn. Soms was dit ook terecht. Als het 
goed is, zeggen ze dit ook. Dit is althans de gewoonte in hun fractie. De problematiek die ten grondslag 
ligt aan de inspanningen van de Vlaamse Regering is al een tijdje bekend. De beschikbare Vlaamse 
subsidies voor lokale fietsinfrastructuur krijgt men niet voldoende uitgegeven. Het besluit van de 
Vlaamse Regering van 15 december 2017 is belangrijk voor de aanleg van fietspaden op gemeentewegen 
binnen het provinciaal bovenlokaal en functioneel fietsroutenetwerk. De Vlaamse regering betracht door 
aanvullende subsidieerbare kosten toe te voegen die financiële lasten voor de aanleg van 
fietsinfrastructuur voor gemeenten te milderen door het Vlaams aandeel in de fietsfondsubsidie op te 
trekken van 40 naar 50%. Daarnaast wil men het eerder vermelde besluit van de realisatie van 
fietssnelwegen financieel extra ondersteunen door voor deze projecten grondverwervingskosten en de 
studiekosten te gaan betoelagen. Dit is duidelijk.  

 
Nu komt de vraag aan de heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, want voor hem is dit minder duidelijk. Hij 
keert even terug naar de zitting van vorige maand waarbij de heer Coupillie een vraag stelde over de 
aanwending, de vermeende, onderbenutting van het fietsfonds in West-Vlaanderen. Hij stelde even 
samenvattend voor een kleine 9 miljoen euro in een periode van ongeveer 10 jaar maar ook 11 miljoen 
euro laten liggen. Hij had het over een lange wachtlijst met nota’s, 40 dossiers. In het persbericht stond 
er :er is misschien hoop op beterschap na dat hij de zaak schetst, hij verwijst naar de heer Weyts, en 
naar 14 december 2017. Gezien het nu van 40 naar 50%; gaat het nu opeens vlugger? Dat begrijpt hij 
niet. De gemeenten krijgen meer geld, gaan die dossiers dan sneller gaan. Die logica ontgaat hem, hij 
begrijpt de redenering niet.  
 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, dankt de gedeputeerde van Vlaams Belang die heeft gesproken, de 

provincie heeft inderdaad elf miljoen laten liggen aan Vlaanderen. Zijn punt is dat door die 50 % dit een 
boost zal geven aan het realiseren van de fietsnelwegstrcutuur. Inderdaad want de provincie zal zich 
meer inspannen om die zaken te realiseren. Dit is toch duidelijk, men kan zich meer inzetten om dit te 
realiseren. Ze gaan nu 10 % minder investeren, dus kunnen ze de gemeenten aanwakkeren of de 
gemeenten meer ter wille zijn. Het zal hen minder kosten. Dat heeft hij willen zeggen in het persbericht. 
 
De heer Peter Roose, sp.a-raadslid, is wat verbijsterd over de uitleg. Als men minder als provincie moet 
toeleggen, daardoor de dossiers sneller gaan. Als er problemen zijn bij de uitvoering, dan heeft dit te 
maken met andere overheden, met onteigeningsprocedures die lang duren enz. Als er vertragingen zijn, 
is het omwille van deze redenen. U laat nu uitschijnen dat de provinciale ambtenaren niet zouden bereid 
zijn om fietsdossiers vooruit te helpen of om de gemeenten te helpen bij opmaak projectnota’s.  Vanuit 

de administratie is er toch geen tegenkanting. Als provincie zijn we altijd correct geweest. De uitleg 
stemt niet overeen met de werkelijkheid. 
 
De heer Christof Dejaegher, CD&V raadslid, het is een interessante vraag en tussenkomst. Veel 
commotie is niet nodig. Dit is gewoon communicatie op zijn zondags. 
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid bedankt nogmaals de administratie voor het ontvangen van 
de fietskaart in hoge resolutie. Hierop staan allemaal kleurtjes.. Op basis van kwaliteitsmetingen zullen 
de kleurtjes er anders uitzien. In elk geval dank voor deze kaart. 
 
De heer Kurt Ravyts , fractievoorzitter Vlaams Belang, hij is een intuitieman, hij voelt het aan zijn 
ellebogen als er iets niet klopt. Hij is zeer enthousiast in die linaire organisatie die de N-VA is dat u de 

minister ter wille wil zijn. Dit was nu toch te doorzichtig om de puntjes op de i zetten. 
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De heer Luc Coupillie,N-VA-raadslid,wil nog eens een extra puntje op de i zetten. E liggen heel wat 
dossiers die niets te maken hebben met onteigeningsproblemen. Er moet ergens een probleem zijn 
waarom het zo traag gaat. Daarom vraagt hij zich af hoe het komt. Misschien hebben ze te weinig 
mensen op de dienst mobiliteit. In 2016 heeft de provincie het maximaal uit het fietsfonds gehaald. 
Eigenlijk zou dit elk jaar moeten kunnen. 
 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, merkt op dat de vraagstelling en tussenkomsten zijn heel 
duidelijk. Men probeert te redden in uw insuneerde tussenkomst dat onze diensten hun werk niet doen. 

Hij beklemtoont nog eens dat de mensen in eer en geweten de dossiers behandelen op een even correcte 
manier. Elk dossier dat klaar is, wordt afgewerkt. Als men punctuele vragen hebt, zal men een antwoord 
krijgen.  
De heer Pillaert, raadslid, beklemtoont nogmaals dat de heer Coupillie geen enkele insinuatie gemaakt 
werd naar het personeel toe. Misschien kan wat extra mensen bijgeplaatst worden om het verder vlugger 
te doen verlopen.  
 
De raad is voldoende ingelicht.  
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Schotte, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN HET BOVENLOKALE 

FUNCTIONELE FIETSROUTENETWERK  

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt 

rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen: 

 

 de wenselijkheid tot uitbouw van het fietsbeleid en de realisatie van bovenlokale 

fietsinfrastructuur zoals aangegeven in de beleidsdoelstellingen van de meerjarenplanning.  

 

 het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009, gewijzigd door het decreet van 

10 februari 2012 (hierna het decreet). 

 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013, inzonderheid artikel 49, gewijzigd 

door het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017 (hierna het besluit).  

 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en art.42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie. 

 

Het voorstel van de deputatie: 

 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
Onder “Fietsfonds” wordt het samenwerkingsverband begrepen tussen het Vlaams gewest, gemeenten 
en de provincie met als doel de aanleg van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk . Daartoe 
worden per infrastructuurproject financiële middelen van de provincie en het gewest samengebracht. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de fietsfondsregeling opgenomen in artikel 49 van het besluit 
en de fietsfondsregeling volgens artikel 48/3 van het besluit. 
 
In het kader van de fietsfondsregeling opgenomen in artikel 49 van het besluit voorziet de provincie per 
infrastructuurproject een rechtstreekse financiële tussenkomst ten belope van 100% van de kosten 
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inherent aan de  fietsinfrastructuur, zoals omschreven in artikel 49 §3, 4° van het besluit. Van de 

provinciale tussenkomst wordt 50% gesubsidieerd door het Vlaams gewest, zoals omschreven in artikel 
49 van het besluit. 
 
Met betrekking tot de realisatie van fietsinfrastructuur op fietssnelwegen wordt door de provincie geen 
financiële tussenkomst voorzien voor de kosten opgenomen onder artikel 49 §3, 1°, 2°  en 3° van het 
besluit. Aanvragen waarin deze kosten zijn opgenomen kunnen daarom niet betoelaagd worden via de 
fietsfondsregeling opgenomen in artikel 49 van het besluit.  
 
Indien de gemeente voor deze kosten subsidies van de Vlaamse overheid wil verkrijgen dient zij, voor 
het volledige fietsinfrastructuurproject, de  fietsfondsregeling opgenomen in artikel 48/3 van het besluit 
toe te passen. Dit houdt in dat de gemeente een aanvraag tot subsidie richt aan het Vlaamse Gewest ten 

belope van 50% van de kosten opgenomen in artikel 48/3 § 3 van het besluit. Daarnaast kan een 
aanvraag tot financiële tussenkomst ten belope van 50% van de kosten, opgenomen in artikel 48/3 §3, 
4° van het besluit, gericht worden aan de provincie.  
 
Elke andere provinciale subsidie of tussenkomst valt buiten het samenwerkingsverband Fietsfonds. 
 
Art. 2 
 
De fietsfondsregeling opgenomen respectievelijk in artikel 49 en in artikel 48/3 van het besluit is van 
toepassing, hetzij wanneer de provincie optreedt als aanbestedende overheid, hetzij wanneer de 
gemeente optreedt als aanbestedende overheid, hetzij wanneer de provincie expliciet mandaat verleent 
aan een derde om in haar naam op te treden als aanbestedende overheid.   

 
Het Fietsfonds kan toegepast worden zowel voor aparte fietsinfrastructuurwerken als voor 
gecombineerde projecten, waarvan de fietsinfrastructuur slechts een deel van de werken uitmaakt.  
 
 
Art. 3 
 
Per infrastructuurproject in het kader van het Fietsfonds wordt een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten tussen de provincie en de gemeente en/of een andere aanbestedende overheid. 
 
De middelen voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het Fietsfonds 

worden voorzien op een specifiek artikel in het budget en dit binnen de perken van het door de 
provincieraad jaarlijks goed te keuren provinciaal budget.  
 
Voor de uitvoering van dit besluit worden de modellen van overeenkomst in bijlage goedgekeurd.   
 
 
Art. 4 
  
De samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeenten en/of een andere aanbestedende 
overheid in kader van het Fietsfonds kan enkel afgesloten worden onder volgende voorwaarden: 
 

 Er dienen voldoende middelen beschikbaar te zijn op het specifiek artikel betreffende het 

Fietsfonds in het provinciaal budget. Aanvragen worden behandeld tot uitputting van het 
voorziene budget. 

 
 De gemeente dient te beschikken over een conform verklaard gemeentelijk of intergemeentelijk 

mobiliteitsplan, volgens de modaliteiten van het decreet en zoals verfijnd in het besluit van de 
Vlaamse regering. 

 
 De overeenkomst heeft betrekking op trajecten die deel uitmaken van het bovenlokaal en 

functioneel fietsroutenetwerk zoals formeel opgeleverd aan het Vlaams Gewest in uitvoering van 
de provinciale overeenkomst fietsroutenetwerk (dd. 5  oktober 2001) in voorkomend geval 
gewijzigd door de deputatie volgens de vastgelegde wijzigingsovereenkomst (beide documenten 
als bijlage toegevoegd).  

 
 Fietsinfrastructuur die in aanmerking komt voor subsidies van de Vlaamse overheid zoals 

bepaald in art. 43, 45, 47 en 48/1 van het besluit wordt niet betoelaagd via het Fietsfonds. De 
fietsfondsregelingen opgenomen in artikel 49 en 48/3 kunnen niet gecumuleerd worden.  

 
 De grond waarop de fietsinfrastructuur aangelegd wordt moet eigendom zijn van de gemeente of 

de gemeente moet een onteigeningsplan ter verwerving ervan kunnen voorleggen, of zij moet 
kunnen aantonen op te treden als beheerder van de grond.  
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 Het aan te leggen traject en het ontwerp worden verantwoord in een startnota, een projectnota 

en/of een geïntegreerde verantwoordingsnota die voorgelegd zullen worden aan de 
gemeentelijke begeleidingscommissie of de intergemeentelijke begeleidingscommissie, de 
kwaliteitsadviseur van de Vlaamse overheid en de Regionale Mobiliteitscommissie volgens de 
modaliteiten bepaald in het besluit.     
 

 Het bouwontwerp van de fietsinfrastructuur moet voldoen aan de richtlijnen van het Vademecum 
Fiets, desgevallend getoetst door de kwaliteitsadviseur van het Vlaams Gewest.  Verlichting van 
fietswegen is enkel betoelaagbaar indien conform de Lichtvisie West-Vlaams platteland, 
goedgekeurd door de deputatie van 24 februari 2011. 
 

Art. 5 

Dit besluit vervangt het provincieraadsbesluit van 28 maart 2013 betreffende de aanleg van fietspaden 
langs gemeentewegen en treedt in werking op datum van de inwerkingtreding van het besluit van de 
Vlaamse regering van 15 december 2017. De deputatie is belast met de uitvoering.  

 

 

 

 
Bijlage 1: modelovereenkomst afgesloten tussen de provincie en de gemeente voor projecten onder de 
modaliteiten van artikel 48/3 van het besluit van de Vlaamse regering. 
Bijlage 2: modelovereenkomst afgesloten tussen de provincie en de gemeente voor projecten onder de 
modaliteiten van artikel 49 van het besluit van de Vlaamse regering. 
Bijlage 3: kaart van het fietsroutenetwerk  
Bijlage 4: wijzigingsprocedure voor het fietsroutenetwerk.  
 
 

 

*** 
 

Agendapunt 4 Wijziging van het reglement inzake de tweede pensioenpijler voor het 
contractueel provinciepersoneel 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de derde commissie.  
De raad is voldoende ingelicht.  
 
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 57 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Schotte, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 

Verschoore, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET WIJZIGEN VAN 
HET REGLEMENT INZAKE 2 de PENSIOENPIJLER VOOR HET CONTRACTUEEL 
PROVINCIEPERSONEEL 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen :  
 

- De artikelen 2, 42 en 43 van het provinciedecreet; 
- Het besluit van de provincieraad van 25 oktober 2012 met goedkeuring van het 

pensioenreglement ten voordele van de contractuele personeelsleden van de provincie West-
Vlaanderen; 
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- De wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter 

van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van 
de rustpensioenen; 

- Het voorstel van Ethias, beheerder van het pensioenreglement van de provincie West-
Vlaanderen, met de voornaamste wetswijzigingen die een impact hebben op het 
pensioenreglement 2de pijler voor de contractuele provinciepersoneelsleden; 

- Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 16 maart 2018; 
- Het voorstel van de deputatie. 

 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De provincieraad keurt het aangepast pensioenreglement ten voordele van de contractuele 

personeelsleden van de provincie West-Vlaanderen met ingang van 01 januari 2016 goed. 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Advies geven over de jaarrekening 2017 van de kathedrale kerkfabriek Sint-
Salvator in Brugge 
 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De heer Luk Hoflack, onafhankelijk lid, stelt volgende vraag. Bij hen op de gemeente ziet men dikwijls 
dat ze teveel toelagen geven aan de kerkfabrieken. Hij kent de code van de kerkfabriek, het saldo mag 
maar ingebracht op het boekjaar plus twee. Dit betekent dat het geld twee jaar moet geparkeerd blijven. 
Is het de bedoeling van de provincie om dit geld vervroegd terug te kunnen inbrengen in de budgetten, 
in de rekeningen enz. Er is als provincie daar veel geld te happen. Als het geld die over is, blijft 
geparkeerd staan.  
 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde antwoordt dat deze vraag los staat van het dossier. Hij zal het 
bekijken hoe dit juist in elkaar zit en hierop antwoorden.  
De heer Luk Hoflack meldt nog eens dat het niet echt los is van het dossier gezien ook hier ziet men dat 
er heel wat geld van de provincie naartoe gaat.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 45 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 11 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe, Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Schotte, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, Coupillie, Lodewyckx, Pillaert, Rollez, 

Tavernier, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2017 VAN DE 
KATHEDRALE KERKFABRIEK SINT-SALVATOR IN BRUGGE 
 



NOTULEN PROVINCIERAAD 22/03/2018 

 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de kathedrale kerkbesturen ingevolge artikel 78 

van dit decreet; 
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
- het overleg van 8 februari 2018 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 

afvaardiging van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge; 
- de jaarrekening 2017 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator goedgekeurd door de kathedrale 

kerkraad en ingediend bij het provinciebestuur op 14 februari 2018; 
- dat de jaarrekening 2017 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge als volgt werd 

vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 
- dat de jaarrekening 2017 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator dient bekeken te worden in het 

licht van het vooraf goedgekeurde budget 2017 en de goedgekeurde budgetwijziging 2017; 
- dat de jaarrekening 2017 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge een batig 

exploitatiesaldo bevat van 33.688,23 euro en een negatief investeringssaldo van 14.339,63 euro; 
- dat het negatief investeringssaldo te wijten is aan het feit dat de provinciale toelage voor de facturen 

van het altaarpodium nog niet werd uitbetaald in 2017;  
- dat geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2017 van de 

kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2017 van de kathedrale kerkfabriek Sint-
Salvator in Brugge met een batig exploitatiesaldo van 33.688,23 euro en een negatief investeringssaldo 
van 14.339,63 euro. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge en 
aan de provinciegouverneur. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Verlenen van machtiging tot verkoop van restpercelen langs de Frontzate te 
Diksmuide 
 
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 6. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
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Schotte, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke 
en de heren Aernoudt, Bekaert, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, 
De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT VERKOOP 
VAN RESTPERCELEN LANGS DE FRONTZATE TE DIKSMUIDE.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- het feit dat de percelen niet dienstig zijn voor de Provincie en reeds worden gebruikt door de 
aanpalende landbouwers; 

- de aankoopbeloftes; 
- de schattingsverslagen; 
- de opmetingsplannen; 
- het ontwerp van akte voor de verkoop van een perceel gelegen te Diksmuide, 3de afdeling, sectie B 

met nummer 94 2 B P0000 (voorheen deel van perceelnr. 94/02) met een oppervlakte van 3a 58ca 
tegen een prijs van 1790 EUR; 

- het ontwerp van akte voor de verkoop van percelen gelegen te Diksmuide, 3de afdeling, sectie B met 
nummers 125b en 94 2 A P0000 (voorheen deel van perceelnr. 94/02) met een totale oppervlakte 
van 8a17ca tegen een prijs van 4085 EUR; 

- het voorstel van de deputatie 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend voor de verkoop van een perceel gelegen te Diksmuide, 3de afdeling, sectie B 
met nummer 94 2 B P0000 (voorheen deel van perceelnr. 94/02) met een oppervlakte van 3a 58ca, 
tegen een prijs van 1790 EUR. 
 
Art. 2: 
Machtiging word verleend voor de verkoop van percelen gelegen te Diksmuide, 3de afdeling, sectie B 
met nummer 125b en 94 2 A P0000 (voorheen deel van perceelnr. 94/02) met een totale oppervlakte 
van 8a 17ca, tegen een prijs van 4085 EUR. 

 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Verlenen van machtiging tot aankoop van grond te Ieper ter uitbreiding van 
het provinciedomein Gasthuisbossen 
 
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 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, Laridon, 
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Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  Colpaert, Coupillie, Croes, 
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, 
Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT PROVINCIERAAD TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP VAN GROND 
TE IEPER TER UITBREIDING VAN HET PROVINCIEDOMEIN GASTHUISBOSSEN.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- Het feit dat deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. ter uitbreiding van het 
provinciedomein De Gasthuisbossen te Ieper;  

- De verkoopovereenkomst, goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 december 2017; 
- Het schattingsverslag;  
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van 2 kadastrale percelen bosgrond te Ieper, 16de afdeling, 

sectie C, perceelnummers 244t4 en 244v4, met een totale oppervlakte van 3ha 94a 95ca, tegen een 
totale prijs van 158.967,37 EUR; 

- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van 2 kadastrale percelen bosgrond te Ieper, 16de afdeling, 

sectie C, perceelnummers 244t4 en 244v4, met een totale oppervlakte van 3ha 94a 95ca, tegen een 
totale prijs van 158.967,37 EUR 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. ter uitbreiding van het provinciedomein De 
Gasthuisbossen te Ieper  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Heuvelland ter 
uitbreiding van het provinciedomein De Kemmelberg 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 64 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 

Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  
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Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, 
Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 

AANKOOP VAN PERCELEN GROND TE HEUVELLAND TER UITBREIDING VAN HET 

PROVINCIEDOMEIN DE KEMMELBERG.  

 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de 

artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° 

(bevoegdheid provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De goedkeuring van de overeenkomst voor de aankoop van gronden te Heuvelland voor 

instandhoudingsdoelstellingen te realiseren in het kader van de Europese 

Habitatrichtlijnen; 

- Ontwerp van akte voor de aankoop van percelen gelegen te Heuvelland, 7de afdeling, 

sectie B, nummers 713A, 710G, 708B en 709 met een kadastrale oppervlakte van 

22.166m² tegen een prijs van 101.000 euro;  

- Het schattingsverslag;  

- het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend aan de aankoop van percelen gelegen te Heuvelland, 7de afdeling, 

sectie B, nummers 713A, 710G, 708B en 709 met een kadastrale oppervlakte van 22.166m² 

tegen een prijs van 101.000 euro. 

 

Art. 2: 

Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor instandhoudingsdoelstellingen te 

realiseren in het kader van de Europese Habitatrichtlijnen. 

 

Art. 3: 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Verlenen van machtiging tot aankoop van een parking voor de bezoekers van 
het provinciedomein De Gavers te Harelbeke 
 

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 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 64 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
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Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse,  Colpaert, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, 
Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN EEN PARKING VOOR DE BEZOEKERS VAN HET PROVINCIEDOMEIN DE GAVERS TE 
HARELBEKE. 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- Het feit dat deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor een parking voor de 

bezoekers van het provinciedomein De Gavers; 
- Goedkeuring door de gemeenteraad van Harelbeke in zitting van 18 december 2017; 
- Het schattingsverslag 
- Ontwerpakte voor de aankoop van een perceel te Harelbeke, 2de afdeling, sectie B, perceel 185A 

met een kadastrale oppervlakte van 881m² tegen een prijs van 3964,50 euro 
- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van een perceel te Harelbeke, 2de afdeling, sectie B, 

perceelnummer 185A met een kadastrale oppervlakte van 881m² tegen een prijs van 3964,50 euro 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor een parking voor de bezoekers van het 
provinciedomein De Gavers 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Houthulst ter 
verbreding en herprofilering van de Steenbeek 
 
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 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  
Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 

Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, 
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Waelput, Wenes en Weydts. 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GRONDEN TE HOUTHULST TER VERBREDING EN HERPROFILERING VAN DE STEENBEEK.  
 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2,12 ° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De goedkeuring van het grondverwervingsplan in zitting van 13 oktober 2016; 
- De goedkeuring van de verkoopovereenkomsten in zitting van 8 februari 2018; 
- Het feit dat deze gronden worden aangekocht zodat er natuur-technische herinrichting mogelijk is, 

nl. verbreding en herprofilering van de Steenbeek; 
- Ontwerpakten + plannen voor de aankoop van diverse gronden aan diverse partijen te Houthulst, 

2de afdeling, sectie C, en 3de afdeling, sectie B, goed voor een totale oppervlakte van 3.057m², 

tegen een totale prijs van 21.823,08 EUR 
- Het schattingsverslag  
- Het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van percelen gelegen te Houthulst, 2de afdeling, sectie C, deel 
van percelen 348, 347a, 346 en 327a met een totale oppervlakte van 632m² tegen een prijs van 
4721,04 EUR. 
 

Art. 2: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van percelen gelegen te Houthulst, 3de afdeling, sectie B, deel 
van percelen 1302a, 1301a, 1238a met een totale oppervlakte van 457m² tegen een prijs van 3413,79 
EUR. 
 
Art. 3: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van percelen gelegen te Houthulst, 2de afdeling, sectie C, deel 
van percelen 323a en 321a met een totale oppervlakte van 575m² tegen een prijs van 4295,25 EUR. 
 
Art. 4: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van percelen gelegen te Houthulst, 3de afdeling, sectie B, deel 

van percelen 1300a, 1289, 1288, 1278a, 1274a met een totale oppervlakte van 1393m² tegen een prijs 
van 9393 EUR. 
 
Art. 5: 
De aankopen geschieden om reden van openbaar nut nl. ter verbreding en herprofilering van de 
Steenbeek. 
 
Art. 6: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 11 Verlenen van machtiging tot het wijzigen van de erfpachtakte 
betreffende gebouwen en bijhorende grond gelegen in het provinciedomein de 
Ijzerboomgaard te Diksmuide 
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de vierde commissie.  
 
De heer Peter De Roo, N-VA-raadslid, als fractie vinden ze een goeie zaak dat de groene kans voldoende 

kansen krijgt om zich meer in te schakelen in de uitbating en meer klantgerichte activiteiten in de site.   
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Hij maakt graag het brugje naar de vergadering van de vijfde commissie, onder leiding van de 
gedeputeerde Jean de Bethune. Het was een infopunt inzake sociale economie. Hij wil eigenlijk hun 
pleidooi herhalen aansluitend op wat de groene kans realiseert in Diksmuide om ook binnen de provincie 
meer mensen uit de kansengroepen aan het werk te krijgen. Dit cijfer is nog niet naar behoren. Daarom 
een vraag naar deputatie om hiervoor een plan op te stellen.  
 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, het oorspronkelijk budget is al aangegroeid. Vorige provincieraad 
heeft hij ook aangehaald dat de restauratie van de loods een meerkost was voor de provincie. De 

gedeputeerde zei toen dat dit een meerkost voor de provincie en niet voor de Groene kans. In de 
commissie hebben ze de opmaak van canon besproken. De werken die de groene kans aan de loods 
maakten, werden ingecalculeerd. De meerkost van de uitbouw van het domein wordt toch op deze 
manier verdoezeld. Eigenlijk mag men toch concluderen dat de loods minstens 1,2 miljoen euro heeft 
gekost. Door het opmaken van het canon is dit wat zand in hun ogen strooien.  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, sluit hierbij aan wat we doen met regionale landschappen. 
Wanneer men projecten realiseeert bij landbouwers, gebruiken we ook de kansengroepen. De regionale 
landschappen worden gesubsidieerd door de provincie. Wat die canon betreft, dit houdt rekening met 
zaken die in de toekomst zal gebeuren. In het verslag van de vierde commissie wordt dit opgenomen, 
niet het kapitaal bepaalt wat het canon zal zijn, maar de leningslast. Over de loods weet hij de bedragen 
niet uit het hoofd.  
 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde , merkt op dat het canon bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
die al betaald wordt door de Groene kans gaat ook over de loods zelf. In het begin was er een 
berekening gemaakt die een goeie 14.000 euro was maar volgens de technische berekeningen van de 
dienst financiën wordt gesteld dat bij grote investeringen dit moet worden verrekend. Dit is gebruikelijk 
systeem, vanaf een bepaalde investering, vandaar dat men 7.100 euro betaalt in plaats van 14.000 euro. 
Het tweede deel werd de berekening opgenomen in het verslag. Dit is ingewikkeld en technisch, bij 
verdere vragen kan de dienst financiën meer uitleg geven. Dit is niet niks voor de Groene kans.  
Hij is verheugd te vernemen dat men aan hetzelfde zeil trekt. Daarom gaat men het trapsgewijs 
opbouwen. Het gaat over een sociaal economisch bedrijf die ook moet kijken en op welke manier ze dit 
fietscafé zullen uitbaten. Men heeft gekozen om een stukje groeiproces te kunnen realiseren. 
 
De heer Luk Hoflack, onafhankelijk lid, vult nog aan bij de gedeputeerde Bart Naeyaert, hij sprak nog 

over regionale landschappen ijzer en polder. Sinds 1 januari is dit  samen gefusioneerd naar regionale 
landschappen Westhoek. 
De voorzitter dankt hem voor deze verduidelijking.  
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  
Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, 
Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
WIJZIGEN VAN DE ERFPACHTAKTE BETREFFENDE GEBOUWEN EN BIJHORENDE GROND 
GELEGEN IN HET PROVINCIEDOMEIN DE IJZERBOOMGAARD TE DIKSMUIDE 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) 42 en 43§2,12° (bevoegdheden 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 
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- de beslissing van de deputatie d.d. 16 juni 2011 om derden te huisvesten in de voormalige KTA-
hoeve te Diksmuide; 

- de beslissing van de deputatie d.d. 27 oktober 2011 waarbij goedkeuring werd verleend aan de 
keuze van erfpachtkandidaat, de Groene Kans, voor de huisvesting in de KTA-hoeve te Diksmuide en 
gebruiksovereenkomst (in afwachting van de erfpachtakte); 

- De overeenkomst tot ingebruikgeving d.d. 27 oktober 2011; 
- het besluit van de provincieraad d.d. 28 mei 2015 waarbij machtiging werd verleend tot het in 

erfpacht geven van percelen grond met erop staande gebouwen gelegen in het provinciedomein 

Ijzerboomgaard te Diksmuide en tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de 
erfpachthouder; 

- De beslissing van de deputatie d.d. 25 juni 2015 waarbij goedkeuring werd verleend aan de 
erfpachtakte en de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het domein Ijzerboomgaard te Diksmuide; 

- De akte erfpacht d.d. 25 juni 2015 en de samenwerkingsovereenkomst betreffende de invulling van 
en de investeringsafspraken m.b.t. de gebouwen in het provinciedomein Ijzerboomgaard d.d. 25 juni 
2015; 

- Het feit dat de mogelijkheid was voorzien om de erfpacht uit te breiden; 
- Het ontwerp van akte tot wijziging van de erfpachtakte d.d. 25 juni 2015 en het ontwerp van 

overeenkomst houdende regeling van afspraken tussen de provincie West-Vlaanderen en vzw de 
Groene Kans ingevolge de gevestigde erfpacht; 

- Het plan met aanduiding van de in erfpacht te geven percelen met erop staande gebouwen; 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het wijzigen van de erfpachtakte d.d. 25 juni 2015 waardoor volgende 
percelen grond met erop staande gebouwen gelegen in het provinciedomein de Ijzerboomgaard te 
Diksmuide, kadastraal gekend onder Diksmuide, 3de afdeling, Sectie C, met gereserveerd individueel 
perceel identificatie nummer C306AP0000 (voorheen delen van nummers 278C, 290Z, 290A2 en 290V), 
met een oppervlakte volgens meting van 3750 m² en individueel perceel identificatie nummer 
C307AP0000 (voorheen nummers 269/02, 268/02, 268G, deel van nummer 251/02 en deel van perceel 

zonder nummer), met een oppervlakte volgens meting van 2092 m² bijkomend in erfpacht worden 
gegeven aan de vzw “De Groene Kans”, tot 30 juni 2046 en mits een bijkomende jaarlijkse 
erfpachtvergoeding van 12.800 euro (te indexeren) en tegen de overige voorwaarden van de 
erfpachtakte d.d. 25 juni 2015 en het ontwerp van akte tot wijziging van de erfpachtakte d.d. 25 juni 
2015. 
 
Art. 2: 
De wijziging van de erfpacht gebeurt om reden van openbaar nut, meer bepaald met de bedoeling 
tewerkstelling binnen een sociale werkplaats te ontwikkelen en op te zetten. 
 
Art. 3: 

Machtiging wordt verleend tot het afsluiten van een overeenkomst houdende regeling van afspraken 
tussen de Provincie en vzw “De Groene Kans” ingevolgde de gevestigde erfpacht. 
 
Art. 4: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 12 Verlenen van machtiging tot het verlengen van de 
concessieovereenkomst d.d. 17 januari 1973 betreffende luchthavengronden gelegen in het 
vliegveld Kortrijk-Wevelgem 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, 

Laridon, Mespreuve, Rogiers, Vanbrabant, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier.  
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET VERLENGEN VAN DE 
CONCESSIEOVEREENKOMST D.D. 17 JANUARI 1973 BETREFFENDE LUCHTHAVENGRONDEN 
GELEGEN IN HET VLIEGVELD KORTRIJK-WEVELGEM 
 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43§2,12° (bevoegdheid 

provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 
- De concessieovereenkomst d.d. 17 januari 1973 waarbij luchthavengronden gelegen in het Vliegveld 

Kortrijk-Wevelgem in concessie werden gegeven aan de WIV voor een duur van 30 jaar; 
- De concessieovereenkomst d.d. 17 januari 1973 werd gewijzigd door bijvoegsel 1 d.d. 9 januari 

1976, bijvoegsel 2 d.d. 21 oktober 1994, bijvoegsel 3 d.d. 26 juni 2002 en bijvoegsel 4 d.d. 21 
januari 2016; 

- Het feit dat bij bijvoegsel nr. 3 d.d. 26 juni 2002 de concessieovereenkomst werd verlengd tot 31 
december 2019; 

- De overeenkomst met het oog op de oprichting van een beheersstructuur voor de regionale 
luchthaven Kortrijk-Wevelgem, de ter beschikking stelling van de luchthaveninfrastructuur en 
verdere afspraken tussen de toekomstige aandeelhouders d.d. 16 juni 2014 en bijhorend addendum 

d.d. 18 september 2017; 
- De oprichting van de NV internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem op 1 juli 2015; 
- De geplande overdracht van algemeenheid van de WIV aan de NV op 28 maart 2018; 
- Het feit dat de NV, conform het addendum d.d. 18 september 2017, uiterlijk op 31 maart 2024 moet 

evolueren naar een LOM-LEM model conform het Decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en 
de uitbating van de regionale luchthavens; 

- Het feit dat het aangewezen is om de datum van de concessieovereenkomst af te stemmen op de 
evolutie naar een LOM-LEM model; 

- Het ontwerp van bijvoegsel 5 aan de concessieovereenkomst d.d. 17 januari 1973; 
- het voorstel van de deputatie. 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend voor het verlengen van de concessieovereenkomst d.d. 17 januari 1973 
betreffende luchthavengronden gelegen in het vliegveld Kortrijk-Wevelgem tot 31 maart 2024. 
 
Art. 2: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
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*** 
 

Agendapunt 13 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht voor werken: gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek 
en de Zwartegatbeek te Pittem 
 
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 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 

Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  
Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, 
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 VOOR WERKEN: AANLEGGEN VAN EEN 
GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED OP DE ZWARTEGATBEEK EN OP DE BLEKERIJBEEK TE 

PITTEM . 
 
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 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 
- actieplan: 2018170049 : onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter 

bestrijding van wateroverlast en watertekort 

- het voorstel van de dienst Waterlopen tot het aanbesteden van de werken : aanleggen van een 
gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek en de Blekerijbeek te Pittem  

- het daartoe opgemaakt bestek, de raming van de werken € 842.323,46 (aandeel provincie  
€ 768.790,96 excl. BTW en aandeel gemeente € 73.532,50 excl. BTW), en de openbare procedure als 

gunningswijze  
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 
BESLUIT: 

 
 

Artikel 1: 
Het bestek voor de opdracht voor werken: aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de 
Zwartegatbeek en de Blekerijbeek te Pittem met raming € 842.323,46 (aandeel provincie  
€ 768.790,96 excl. BTW en aandeel gemeente € 73.532,50 excl. BTW) wordt goedgekeurd. 
 

Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare procedure. 
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*** 

 
Agendapunt 14 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: Roeselare, aanleg van fietssnelweg langs de spoorlijn 
Roeselare / Beveren 
 
Dit agendapunt is verdaagd.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: Groene As Guldensporenpad – Structureel onderhoud 

fietssnelweg Zwevegem-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. 
Er zijn geen tussenkomsten.  
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  
Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, 
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: 
STRUCTUREEL ONDERHOUD GULDENSPORENPAD TUSSEN LODE DE BONINGELAAN IN 
KORTRIJK EN HARELBEKESTRAAT IN ZWEVEGEM 
 
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 Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2018170234 Aanbieden en uitbouwen van Guldenspoorpad 
- De opdracht van werken: structureel onderhoud Guldensporenpad tussen Lode de Boningelaan in 

Kortrijk en Harelbekestraat in Zwevegem 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 213.987,50 euro excl. BTW volledig ten laste van de 

Provincie West-Vlaanderen 
- De Provincie als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als gunningswijze  
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- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: structureel onderhoud Guldensporenpad tussen de Lode 
de Boningelaan in Kortrijk en Harelbekestraat in Zwevegem met raming ten bedrage van 213.987,50 
euro excl. BTW volledig ten laste van de Provincie wordt goedgekeurd. 

 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 
 
Brugge,  
 
 
 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: Oostende – aanleg van fietsvoorzieningen langs de 
Zandvoordestraat  
 
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 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  
Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, 
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: 
OOSTENDE – AANLEG VAN FIETSVOORZIENINGEN LANGS DE ZANDVOORDESTRAAT 
 
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 Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2018170038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
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- De opdracht van werken: aanleg van fietsvoorzieningen langs de Zandvoordestraat te Oostende 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 1.462.861 euro excl. BTW waarvan 798.222,49 euro 

excl. BTW ten laste van de provincie en 664.638,51 euro excl. BTW ten laste van de stad Oostende 
- Stad Oostende 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: aanleg van fietsvoorzieningen langs de 
Zandvoordestraat te Oostende met raming ten bedrage van 1.462.861 euro excl. BTW waarvan 
798.222,49 euro excl. BTW ten laste van de provincie en 664.638,51 euro excl. BTW ten laste van de 
stad Oostende wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 17 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op het 
provinciedomein Tillegem 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, is blij dat het op de agenda staat. Hij zou gewoon 
willen vragen in de marge hoe het zit met het domein d’Aartycke. Er was daar ook een Europees project. 
Tillegem is niet gelukt via Europees projecten.  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat er een schepen was in Waregem indien hij het niet 
wist dat hij er mee bezig is. Wat het domein d’Aartryke betreft, het is in volle voorbereiding. Het is niet 

direct voor morgen. Die oefening die men hier maakt, komen er evoluties. Men heeft pogingen gedaan 
om decentrale zuivering te doen op die plek maar d’Aartrycke is een moeilijk verhaal. Men heeft daar 
verschillende gebruikers, men heeft de zaal, restaurant, woning enz. Dit betekent dat er heel wat water 
wordt gebruikt. Men heeft dan een hotel die leegstaat. Het heeft verschillende gebruikers met 
verschillende stromen, vandaar dat de diensten adviseren om toch niet over te gaan naar 
decentralisering. Men heeft onvoldoende controle om die decentralisering te kunnen realiseren. Het is te 
moeilijk om dit op die plek te organiseren. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  
Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, 
Waelput, Wenes en Weydts. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
AANLEG VAN EEN GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL OP HET PROVINCIEDOMEIN TILLEGEM 
 
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 Mobiliteit en Weginfrastructuur: 201700038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht van werken: aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op het provinciedomein 

Tillegem 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 203.164,50 euro excl. BTW volledig ten laste van de 

Provincie 
- De Provincie 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: aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op het 
provinciedomein Tillegem met raming ten bedrage van 203.164,50 euro excl. BTW volledig ten laste van 
de Provincie wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 18 Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek 
Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze 
 
 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking in de zesde 
commissie van de punten 18, 19, 20, 21, 22 en 23. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, heeft enkele beschouwingen. Het maatschappelijk 
debat gaat verder. Gisteren heeft men kunnen vaststellen dat bij onze noorderburen ziet men bij de 
stemming dat dit wordt gekanaliseerd in bepaalde partijen. Men zal moeten kijken of dit in Vlaanderen 
ook wordt verder gezet. In ons klein West-Vlaanderen hebben we één moskee in West-Vlaanderen. Men 
weet dat men een minister van binnenlands bestuur heeft die al enkele jaren onze maatschappij teistert. 
Men zou een onderzoek opstellen rond de procedures. Er zou contact worden genomen met de KU L en 
de provincies. Hebt u kennis van die focusgroep waarbij de provincie zal worden bevraagd over hun rol ?  

Mevr. Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, deelt mee dat men een groep zou oprichten waar men 
vertegenwoordigers zal vragen. Men is nog geen stap verder dan een paar maanden geleden. Dat 
onderzoek naar de verhouding over wie controleer wat, gaat blijkbaar traag vooruit. Er is nog geen 
concreet gegeven.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 48 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 14 onthoudingen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
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de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, 
Bultinck, Buyse, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, 
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Desoete, Mespreuve, Schotte, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren 
Colpaert, Lodewycxk, Pillaert, Rollez, Tavernier, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2017 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK MOERDER GODS TROOSTERES DER BEDROEFDEN IN PERVIJZE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 
deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 
van dit decreet; 
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
- het overleg van 5 februari 2018 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen; 

- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze 
goedgekeurd door de kerkfabriekraad en ingediend bij het provinciebestuur op 16 februari 2018; 
- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden werd als 
volgt vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 
- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden dient 
bekeken te worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2017; 
- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden bevat een 
batig exploitatiesaldo van 17.457,94 euro;  
- er werden geen onregelmatigheden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2017 van de 
orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden; 
- het voorstel van de deputatie; 

 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder 
Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze met een batig exploitatiesaldo van 17.457,94 euro. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres 
der Bedroefden in Pervijze en aan de provinciegouverneur. 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 19 Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek 
H. Amandus in Kortrijk 
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking in de zesde 
commissie van de punten 18, 19, 20, 21, 22 en 23. 
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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 19. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 48 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 12 onthoudingen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe, Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, 
Buyse, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames De Mulder, Desoete, Schotte, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, 
Lodewyckx, Pillaert, Rollez, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2017 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGE AMANDUS IN KORTRIJK 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 
deputatie); 

- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 
van dit decreet; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 5 februari 2018 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen; 

- dat de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus werd goedgekeurd door de 
kerkfabriekraad en werd ingediend bij het provinciebestuur op 16 februari 2018; 

- dat de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus als volgt werd vastgesteld (zie 
bijlage bij dit besluit); 

- dat de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus dient bekeken te worden in het 
licht van het vooraf goedgekeurde budget 2017; 

- dat de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk een batig 
exploitatiesaldo bevat van 4.600,04 euro;  

- dat geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2017 van de 
orthodoxe kerkfabriek H. Amandus; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige 
Amandus in Kortrijk met een batig exploitatiesaldo van 4.600,04 euro. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk 
en aan de provinciegouverneur. 
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*** 

 
Agendapunt 20 Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek 
HH. Konstantijn en Helena in Brugge 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking in de zesde 
commissie van de punten 18, 19, 20, 21, 22 en 23. 
 
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 47 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 13 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bultinck, 
Buyse, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Verwimp, Wenes en Weydts.  
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Desoete, Schotte, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, 
Lodewycxkx, Pillaert, Rollez, Tavernier, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2017 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HH. KONSTANTIJN EN HELENA IN BRUGGE 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 
deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 
van dit decreet; 
- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
- het overleg van 5 februari 2018 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 

afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen; 
- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena goedgekeurd door de 
kerkfabriekraad en ingediend bij het provinciebestuur op 16 februari 2018; 
- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge werd als volgt 
vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 
- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena dient bekeken te worden 
in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2017; 
- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge bevat een 
batig exploitatiesaldo van 4.396,03 euro;  
- er werden geen onregelmatigheden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2017 van de 
orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena; 

- het voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Konstantijn en Helena in Brugge met een batig exploitatiesaldo van 4.396,03 euro. 
 

Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena 
in Brugge en aan de provinciegouverneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 21 Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek 
HH. Kyrillos en Methodios in Oostende 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking in de zesde 
commissie van de punten 18, 19, 20, 21, 22 en 23. 
 
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 48 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 14 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, 
Bultinck, Buyse, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, 

Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, 
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Wenes en Weydts.  
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Desoete, Schotte, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, 
Coupillie, Lodewyckx, Pillaert, Rollez, Tavernier, Vanlouwe en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2017 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGEN KYRILLOS EN METHODIOS IN OOSTENDE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 
van dit decreet; 
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- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 5 februari 2018 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen; 

- dat de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios werd goedgekeurd 
door de kerkfabriekraad en werd ingediend bij het provinciebestuur op 16 februari 2018; 

- dat de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende als volgt 
werd vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- dat de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios dient bekeken te 
worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2017; 

- dat de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende een 
batig exploitatiesaldo bevat van 8.800,69 euro en een batig investeringssaldo van 84.322,27 euro; 

- dat het grote overschot op de investeringsuitgaven te wijten is aan het feit dat de vorderingsstaat nr. 8 
voor een totaal bedrag van 76.274,27 euro nog niet werd uitbetaald in 2017;   

- dat er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2017 van de 
orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Kyrillos en Methodios in Oostende met een batig exploitatiesaldo van 8.800,69 euro en een batig 
investeringssaldo van 84.322,27 euro. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios 
in Oostende en aan de provinciegouverneur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 22 Advies geven over de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek 
H. Johannes de Theoloog in Oostende 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking in de zesde 
commissie van de punten 18, 19, 20, 21, 22 en 23. 
 
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 22. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 48 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 13 onthoudingen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, 
Bultinck, Buyse, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, 
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Verwimp, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 

De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames De Mulder, Desoete, Schotte, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Colpaert, 
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Lodewycxkx, Pillaert, Rollez, Tavernier, Vanlouwe en Waelput.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2017 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG IN OOSTENDE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 
van dit decreet; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 5 februari 2018 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen; 

- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog goedgekeurd door de 
kerkfabriekraad en ingediend bij het provinciebestuur op 16 februari 2018; 

- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende werd als 
volgt vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog dient bekeken te worden 
in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2017; 

- de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende bevat een 
batig exploitatiesaldo van 3.340,23 euro;  

- er werden geen onregelmatigheden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2017 van de 
orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende; 

- het voorstel van de deputatie; 
 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2017 van de orthodoxe kerkfabriek H.  
Johannes de Theoloog in Oostende met een batig exploitatiesaldo van 3.340,23 euro. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog 
in Oostende en aan de provinciegouverneur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 23 Advies geven over de jaarrekening 2017 van de islamitische 
geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de gezamenlijke bespreking in de zesde 
commissie van de punten 18, 19, 20, 21, 22 en 23. 
 
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 23. 
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Het besluit wordt aangenomen met 38 ja-stemmen tegen 9 neen-stemmen bij 16 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, Vandenbussche, 
Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, De Block,  
De Cuyper, De fauw, De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Hoflack, Mommerency, Naeyaert, Pertry, 
Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Wenes en Weydts. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames De Mulder en Vanbrabant en de heren Bultinck, Coupillie, De Reuse, Herman, Himpe, Ravyts 
en Van Meirhaeghe. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Desoete, Mespreuve, Schotte, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vanhee en Verbeke en de heren 
Colpaert, De Roo, Lodewyckx, Pillaert, Rollez, Tavernier, Vanlouwe, Verwimp, Waelput.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2017 VAN DE 

ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP ASSOUNAH IN DESSELGEM 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de comités van de islamitische 
geloofsgemeenschappen ingevolge artikel 272 van dit decreet; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
- het overleg van 2 februari 2018 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 

afvaardiging van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem; 
- de jaarrekening 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah goedgekeurd door het comité 

en ingediend bij het provinciebestuur op 21 februari 2018; 
- de jaarrekening 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah werd als volgt vastgesteld (zie 

bijlage bij dit besluit); 
- de jaarrekening 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah dient bekeken te worden in 

het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2017; 
- de jaarrekening 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah bevat een batig 

exploitatiesaldo van 6.399,66 euro;  

- er werden geen onregelmatigheden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2017 van de  
islamitische geloofsgemeenschap Assounah; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2017 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Assounah in Desselgem met een batig exploitatiesaldo van 6.399,66 euro. 
 

Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in 
Desselgem en aan de provinciegouverneur. 
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*** 
 

Agendapunt 24 Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de provincie, het In Flanders Fields Museum vzw en de Universiteit Gent, met 

betrekking tot de verlenging van het centrum voor historische en archeologische 
luchtfotografie (CHAL) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 6de 
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 24. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 64 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, Dewaele, 
Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Vanbrabant,, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse,  Colpaert, 
Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, 
Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE VERLENGING VAN DE 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE, HET IN FLANDERS FIELDS 
MUSEUM VZW EN DE UNIVERSITEIT GENT, MET BETREKKING TOT DE VERLENGING VAN HET 
CENTRUM VOOR HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE LUCHTFOTOGRAFIE (CHAL) 
 
 
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 en 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie); 
- de wet van 14 november 1983 betreffende ‘de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen’; 
- het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de aanwending 

van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
- het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elk vorm van provinciale 

subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005, en latere wijzigingen; 
- het besluit van de provincieraad d.d. 26/09/2013, agendapunt 17, waarbij goedkeuring verleend 

werd aan de samenwerkingsovereenkomst voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2018 tussen de provincie, het In Flanders Fields Museum vzw en de Universiteit Gent, 

vakgroep archeologie, met betrekking tot de uitbouw van een centrum voor luchtfotografie WOI; 
- het voorstel van samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2019-2024 tussen de provincie, het 

In Flanders Fields Museum en de Universiteit Gent betreffende het verderzetten van de volgens 
voorgaande overeenkomst vastgelegde samenwerking; 

- het actieplan: 2018170059 Oorlog en Vrede – eigen initiatieven en samenwerkingsprojecten, waarbij 
onder actie 2018170463 - landschap en erfgoed de nodige kredieten zijn voorzien en het actieplan 
2018170030 Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en 
natuurdomein aan zee waarbij onder actie 2018170280 - Exploiteren van Raversyde op een 
professionele wijze de nodige kredieten zijn voorzien; 

- het voorstel van de deputatie 
 

 
BESLUIT: 
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Enig Artikel 
De provincieraad keurt de hierbij gevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-
Vlaanderen, het In Flanders Fields Museum en de Universiteit Gent goed. 
 
 
 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 33 Interpellatie van de heer K. Ravyts m.b.t. het intergemeentelijk 
afbakenen van zones voor het plaatsen van windturbines 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de Griffie over 
dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Tijdens de vergadering van 2 maart 2018, formuleerde het bureau een voorstel m.b.t. de 
ontvankelijkheid van de interpellatie. De interpellatie werd op 6 maart 2018 toegestuurd aan de 
raadsleden.  

 
Interpellaties kunnen aanleiding geven tot een debat, maar niet tot het nemen van enig besluit.  
De heer Kurt Ravyts licht zijn interpellatie toe.  
 
Op 22 december 2016 stelde ik een actuele vraag van gedeputeerde Naeyaert mbt de provinciale 
betrokkenheid en taakstelling in Windkracht 2020.  Ook in april 2017 stelde ik een actuele vraag, meer 
bepaald mbt de gevolgen voor het vergunningenbeleid van het provinciebestuur n.a.v. het nieuwe aspect 
van de bestemmingsneutraliteit.  
De heer Naeyaert stelde dat de provincie al voor een groot deel doet wat de minister vraagt, met name 

zo open mogelijk naar aanvragen kijken en vertrekken vanuit de plaats en de context waarin die 
windmolens worden aangevraagd. Sinds 2009 is het gebied waar windmolens kunnen geplaatst worden, 
opengetrokken tot agrarisch gebied, niet onbelangrijk.  In de loop der jaren is de Vlaamse Regering zelfs 
bij het principe van de bestemmingsneutraliteit voor windturbines uitgekomen. 
Er werd hem gezegd. Het provinciebestuur blijft voorstander van het principe van de gedeconcentreerde 
bundeling. In het herziene PRS is al enige jaren ingeschreven dat de provincie streeft naar twee 
bovenlokale aanknopingspunten en naar clustering van windmolens. Dit is van minimum drie 
geëvolueerd naar minimum twee, want de capaciteit per windmolen is gegroeid waardoor twee 
windmolens nu meer energie creëren dan vroeger drie windmolens.  
Gedeputeerde Naeyaert stelde op 22 december 2016 mbt de gehanteerde methodologie, met name het 
gebruik van zoekzones bij beoordelingen :  “De heer Naeyaert herhaalt dat de deputatie vertrekt van 

hetgeen door de minister gevraagd wordt, namelijk met open blik kijken naar de plaats, de normen en 
de visies die er bestaan daarop toepassen, en kijken of ze al dan niet in de puzzel passen. De 
omgekeerde manier van werken is gebieden aanduiden waar het kan en waar het niet kan. In het 
verleden werd evenwel vastgesteld dat men op die manier twee keer een proces voert, namelijk één over 
het ruimtelijke uitvoeringsplan en daarna nog eens het omgevingsvergunningsproces, met nog eens alle 
procedures die daarbij komen kijken. Met de huidige werkwijze kan men vermijden dat meerdere 
procedures gevoerd worden over dezelfde inhoud.”  
Ik heb toen gerepliceerd dat het draagvlak bij de bevolking groter zou worden wanneer er gezegd wordt 
waar het kan en waar niet.  
Maar ondertussen zijn in december 2017 de gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, 
Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke , niet onbelangrijk, vanuit het burgemeestersconvenant 
een intergemeentelijke werkgroep opgestart. De respectievelijke colleges beslisten hierbij : 

- Om samen een visie uit te werken rond de komst van windturbines; 
- Om hierbij te zoeken naar geschikte locaties voor windturbines; 
- Om er bij elk windproject over te waken dat participatie door burgers mogelijk is; 

Aan de provincie zou gevraagd worden of  “hiervoor ondersteuning voorzien kan worden in het bepalen 

van concentratiezones voor windmolens in een participatief proces”. 
Het is volgens het verslag van het Burgemeestersoverleg regio Brugge van 11 december 2017 waarvoor 
de gedeputeerde trouwens was uitgenodigd (maar verontschuldigd was) “de bedoeling om door de 
provincie zones voor windturbines te laten aanduiden evenals uitsluitingszones, dit naar analogie van de 
provincie Oost-Vlaanderen en het project  “Energielandschap”.”. Volgens het Burgemeestersoverleg krijgt 
dit  “BRV-project middelen uit Vlaanderen, en loopt nu 8 jaar, met talrijke realisaties in de zone 
Maldegem en Eeklo tot gevolg. 
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Het is nu natuurlijk de vraag wat de reactie van het provinciebestuur is gelet op het gegeven dat 
gedeputeerde Naeyaert zich in de provincieraad al een aantal keer (niet alleen op 22 december 2016) 
uitgesproken heeft tegen de Oost-Vlaamse methodologie (zoekzones en uitsluitingszones). 
Volgende vragen aan de gedeputeerde:  
Welke beleidsinitiatieven heeft het provinciebestuur reeds genomen als reactie op het initiatief en de 
vraag van het Burgemeestersoverleg van de regio Brugge, dit gelet op het gegeven dat men zich in de 
provincieraad verschillende keren heeft uitgesproken tegen de methode van een duidelijke afbakening 
waar windturbines wel en niet kunnen komen via uitsluitingszones en zoekzones ? 

Hij begrijpt dit niet meer. De gedeputeerde zegt neen en nu komen de burgemeesters samen,die zeggen 
precies het tegenovergestelde. Het is duidelijk dat men niet meer weet waarmee men bezig is. Er is 
sprake van provinciale doelstellingen per provincie zoveel windturbines. Een pakt met de provincie met 
de sector, en de overheid. De heer Tommelein zegt dat het project vertraging heeft opgelopen, bepaalde 
provincies hebben niet gereageerd. Het werk op ambtelijk niveau is klaar. De blijde boodschap, houdt 
vooral voor groen in dat de subdoelstellingen vlot zijn gehaald. Kernerergie en hernieuwbare energie 
gaan toch samen te paard.  
De heer Tommelein geeft subsidies aan de luchthaven Oostende voor de radarsituaties. Hoe ver zit het 
dan met dit dossier? Dit blijkt verwarrend te zijn maar in essentie vraagt men zich af hoe het werkelijjk 
zit. Waarom vragen de burgemeesters van het noorden van West-Vlaanderen voor een methodologie, 
waarvan men zegt dat men dit niet doet in de provincie West-Vlaanderen.  
 

Interpellatie kan leiden tot een debat.  
 
De heer Maarten Tavernier, Groen raadslid, deelt mee dat hij kan terugvallen op een persconferentie die 
ze organiseerden met groen van 2009. Er is niet zoveel veranderd. Het was een reactie op de 
ontwerpvisie waarin men aanklaagde dat de provincie teweinig ambitieus was op dit vlak. Op economisch 
vlak is dat een gemiste kans. Die ambitie moet erin bestaan dat de overheid een belangrijke rol moeten 
spelen in plaats van actief af te wachten. Men is zeer tevreden dat de gemeentes zich organiseren om 
actief werk te maken van windenergie. Men hoopt uiteraard dat de provincie dit zal steunen en actief kan 
meewerken.  
 
De heer Piet Vandermersch, Open Vld raadslid, pleit met zijn partij om zo weinig mogelijk dingen op te 
leggen. De lokale bestuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het zal steeds een heikelpunt 

zijn. Iedereen wil groene energie maar niet in zijn achtertuin.  
 
De heer Christof Dejaegher, CD&V raadslid, deelt mee dat zijn partij inderdaad een motie voorlegt aan 
de gemeenteraad, inzake één aspect. Werken met zoekzones of niet? Een draagvlak vinden bij de 
bevolking is ook een principe die men terugvindt in het plan Windkracht 2020. Als men het googlet, komt 
men als eerste hit bij een persbericht van 2020 wat inhoudt dat punt één men wil de lokale besturen 
betrekken bij het zoeken naar locaties, twee we willen werken aan het zoeken naar een draagvlak voor 
de bevolking. Dit laatste loopt grondig fout, de bevolking heeft schrik van windmolens.  
Nochtans hebben we maar één bezwaarschrift gekregen. Men heeft vijftig dagen tijd om twee dingen te 
doen nl. een openbaar onderzoek organiseren, men moet het openen en sluiten, een college waarvan 
men akte neemt van de ingediende bezwaren. Daarna beschikt men over tien werkdagen om die klus te 

klaren, zonder inhoudelijke ondersteuning. Er zitten er bij die heel gespecialiseerd zijn. Men heeft niet de 
gespecialiseerde mensen in dienst om dit te kunnen. Elke wetenschappelijke kennis om te kunnen 
oordelen over de bezwaren ontbreekt. Hij voelt zich niet geplaatst om uitspraken te doen hieromtrent. 
Daar staat men dan. In 10 dagen moet men een uitspraak geven zonder enige vorm van inhoudelijke 
ondersteuning.  
Hij doet een oproep nl. verleng die termijn toch met een aantal dagen zodat men meer ademruimte heeft 
om het werk te doen. Zorg Vlaanderen voor een goeie wetenschappelijke onderbouwing. Sommige 
kritieken zijn terecht en andere minder terecht. Er wordt verwezen naar de andere landen. In Vlaanderen 
hebben we dan nog het probleem, als men een straal van 500 meter trekt, nergens is er een situatie 
waar geen woning staat. Het gaat niet over het dossier zelf maar het gaat over die twee aspecten die in 
de motie worden vermeld.  
 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat het niet makkelijk is als het over de windmolens 
gaat. De vergunningscontext (samen met gedeputeerde De Block) is gewijzigd in die zin dat de 
omgevingsvergunning één overheid bevoegd heeft gemaakt om zowel over gezondheidsaspecten, 
stedenbouwkundig, hinderaspecten tegelijkertijd te oordelen. De deputatie moet beslissen over het hele 
dossier na advies van de provinciale omgevingsvergunningcommissie. Binnen de bevoegdheid heeft de 
deputatie de speelruimte om zo goed mogelijk te beoordelen. Het wettelijk kader is tot nu toe niet 
gewijzigd. De bestemmingsneutraliteit is nog niet in een wettekst gebracht.  
Er is een omzendbrief in de maak. Men is hiermee bezig om dit af te werken. Deze omzendbrief zal een 
stuk verder gaan. Het is nog geen decreet of nog geen uitvoeringsbesluit. Hij leest hierin dat het grote 
principe van de bundeling blijft behouden. Windmolens kunnen in hoofdzaak alleen komen op plaatsen 
waar reeds verschillende infrastructuren en functies gebundeld zijn. Het is veranderd van naam, vroeger 

heette het gedeconcentreerde bundeling. Nu heet het dat het moet aansluiten met een bestaand 
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ruimtebeslag. In die omgeving moeten de windmolens komen. Het ruimtelijk rendement van dit 
bestaand ruimtebeslag moet maximaal worden gebruikt, ook voor hernieuwbare energie.  Dit wil zeggen 
dat de ruimte al in beslag werd genomen. In open ruimte windmolens gaan bouwen, is een uitzondering. 
Dit ligt in het verlengde van het verleden. Dit wordt nog eens bevestigd in de toekomst. 
 
Wat hier ook nog duidelijk instaat, is dat energieopwekking zichtbaarder wordt in het landschap. Dat 
brengt de heer Tommelein een aantal jaren al naar buiten. We kunnen daar niet omheen. We moeten dit 
aanvaarden. Landschap is op zich geen punt maar tegelijkertijd is het wel een punt. Men moet zorgvuldig 

omgaan met bepaalde erfgoedlandschappen, belangrijke landschappen enz. om windmolens te plaatsen 
in die zones. Gezondheid en hinder komen ook voor in het verleden en in de toekomst. Hij krijgt heel wat 
actiecomités en aanvragers van windmolens op bezoek. 
Hij durft politiek zijn nek uittsteken dat die norm (8 uur slagschaduw op jaarbasis en 30 minuten 
slagschaduw per dag) overal gerespecteerd wordt. Windmolens moeten anders worden aangepast zodat 
men binnen die normen blijft. Gezondheid en hinder moeten belangrijk blijven. Indien men de 
geluidshinder kan verbeteren, moet dit worden opgelegd aan de bestaande windmolens. Men kan bv. 
door bepaalde tandjes op de wieken gaan zetten het geluid verminderen. Men moet dus de nieuwe 
windmolens aanpakken maar eveneens bestaande windmolens hieromtrent opvolgen. Bij hinder moet dit 
gereduceerd worden. 
 
De evaluatie van de bestaande aanwezige windmolens zou meer geobjectiveerd worden. Dit zou op 

Vlaams niveau moeten gebeuren. Hij heeft dit ook aangekaart bij de bevoegde ministers. Men heeft daar 
ook oren naar. Het is hem nog niet duidelijk of hieromtrent al initiatieven zijn. Men zou een combinatie 
moeten hebben bv. energie-agentschap enerzijds, omgeving anderzijds die samen een studie gaan doen 
bv over wat is de reële impact van windmolens op de mensen en zijn omgeving. Dit moet worden 
opgenomen in de toekomst.  
De provincie kan dit niet alleen, maar het zou beter zijn dat er op Vlaams niveau een kenniscentrum 
windenergie wordt opgericht. Dit idee wordt gunstig onthaald op Vlaams niveau waar mensen zitten die 
niet behoren tot actiecomités, en dergelijke.  
Zo kan men een stukje coördineren en de kennis blijven evolueren. Niemand kan dit allemaal bijhouden. 
Een kenniscentrum zou inderdaad nuttig zijn. Hierin zouden ook mensen moeten zitten die niet behoren 
tot actiecomités maar die voldoende kennis hebben inzake windmolens. Eveneens moet ook de kennis 
verder worden verzameld. 

Men heeft vanuit de provincie een evaluatieambtenaar aangeworven maar dat is niet voldoende.  
 
Men vertrekt van concrete vergunningsdossiers. Geen enkele argument kan gehaald worden uit de  
redenering dat er misschien betere andere plaatsen zijn dan waar het windmolendossier wordt 
aangevraagd/ Juridisch technisch is het zo dat men moet oordelen over de aangevraagde plek. Hierover 
moet men oordelen. Ook al zijn er misschien betere plaatsen maar dat kan niet. Dit staat ook in de 
omzendbrief die op komst is. De bestemmingsneutraliteit en de neutraliteit ten op zichte van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen wordt nogmaals bevestigd.  
Wat de oefening met tien gemeenten betreft, wil hij eraan meewerken. Toch betekent dit niet dat men 
intussen de dossiers niet moeten worden beoordeeld.  
 

Een eerste opdracht is dat men met de gemeente Beernem en Oostkamp een fietstocht doet rond de plek 
waarvan ze denken dat dit een goeie plek is om de windmolens te plaatsen. Kunnen we hierop een 
draagvlak vinden? Hij staat hier open voor om dit te gaan doen. Dit zal niet beletten dat we intussen 
over bestaande dossiers zullen moeten oordelen. Een makkelijke operatie wordt het niet. De oefening 
zouden we ook graag doen rond de E40.  
Zolang we niet weten welke visie Belgocontrol heeft met betrekking tot waar de windmolens kunnen 
komen in de zone van E40, van Gistel tot De Panne, kunnen we geen participatief proces opstarten met 
de gemeenten. Indien men dit weet zou men dit kunnen net zoals Oost-Vlaanderen dat er zoveel 
windmolens worden geëngageerd. Men wil hieraan meewerken. Minister Tommelein heeft drie miljoen 
voorzien voor Belgocontrol om uit te klaren waar men windmolens kan plaatsen rond de E40. Er zijn ook 
windmolenbouwers die dit onderzoeken. Zolang men niet weet van Belgocontrol, blijft men geblokkeerd 
op die zone.  

 
Wat kleine windmolens betreft, bestaat er een visie. Dat zou ook interessant zijn om ook een visie te 
hebben rond middelgrote windmolens. Bedrijven willen graag hele grote windmolens zetten. Indien het 
niet gaat om grote windmolens te vergunnen, zou het misschien interessant zijn om middelgrote te 
plaatsen. Het Vlaams kader zegt wel dat de middelgrote windmolens er niet kunnen staan op de plaats 
van grote. Men moet de maximale opbrengst op een bepaalde plek te realiseren. Er is heel wat in 
evolutie. Hij wil meewerken in de visie ontwikkeling van gemeenten. Of dit zal leiden tot het opmaken 
van RUPS in bepaalde gemeenten, weet hij niet. Hij neemt geen standpunten in maar ondertussen zal hij 
de milieuvergunningen blijven beoordelen op basis van het bestaande kader. In de toekomst kan dit 
verder evolueren naar een bestemmingsneutrale beoordeling.  
Ten opzichte de tussenkomst van Maarten, wil hij nog eens meedelen dat men degelijk vergunningen 

verleent als men voldoet. E is geen enkele plek op heel de West-Vlaamse bodem dat men het niet weet! 



NOTULEN PROVINCIERAAD 22/03/2018 

 

Als het gaat over de eigen gemeente, kom ons niet zeggen dat we niets doen om windmolens te 
vergunnen. Dit is absoluut niet waar.  
Er zijn verschillende manieren van participatie. Er zijn overlegvergaderingen die georganiseerd worden. 
Meestal wordt dit georganiseerd door vooral de mensen die er tegen zijn, zij komen vooral aanbod. De 
windmolenbouwers zullen participeren via zitdagen. Ze zijn het eigenlijk beu om een publieke schandpaal 
te hebben voor henzelf. Men kan kijken om andere formules te vinden, dit is geen evident verhaal. Ook 
wat het financieel verhaal betreft; kan de provincie niets opleggen. Daarvoor heeft hij gepleit om 
minimale voorwaarden op te leggen op het niveau van Vlaanderen. Er zou een bepaald besluit zijn.  

Hij zou ervoor pleiten dat er misschien beter een ontvankelijkheidsformule zou worden opgericht. Er zou 
geen dossier kunnen worden ingediend  zodanig dat op dat vlak men de lusten en de lasten kan 
verdelen. 
Wat de motie van de heer Christof Dejaegher betreft, gaat dit inderdaad om meer tijd te krijgen. Dat is 
de discussie geweest rond vergunningsdossiers.  
Hoe lang mag een procedure zijn? Die zijn soms kort. Langs de andere kant mag men niet verwachten 
van de gemeenten dat men dit allemaal kent.  
Men heeft enerzijds een omgevingscommissie die dit onderzoekt. Dat kan nooit dat men op gemeentelijk 
niveau op alle verschillende inhoudelijke vragen kan antwoorden. Men kan het samenvatten en de 
bezorgdheden formuleren. Men zou een stuk moeten kunnen rekenen op de technici.  
Hij zou het ongelooflijk interessant vinden als er op Vlaams niveau een globale evaluatie bestaat van de 
windmolens die nu zijn vergund. Het is een indruk dat de beleving van de windmolens niet echt als 

negatief ervaren.  
Een objectieve studie zou interessant zijn. Er zijn bezorgdheden. Men moet blijven kijken samen met de 
technici. Er wordt een voorbeeldje aangehaald nl. een tijdje terug werd door iemand uit Izegem een 
filmpje op youtube geplaatst, slagschaduw in de living. Daarna kwam er in de pers een artikel met de 
titel “de horrorverhalen over windmolens zijn nonsens”. Blijkbaar heeft die man zijn mening herzien.  
Hij gaat niet zeggen dat het allemaal nonsens zijn. Men moet blijven kijken.  
De caravaan trekt verder. Op den duur ben je bang van alles en gebeurt er niets meer. Intussen moet de 
deputatie verder vergunningen beoordelen. Dit is dus verschrikkelijk moeilijk.  
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, heeft twee opmerkingen. Als het gaat rond participatie, wil 
hij nog even wijzen dat de drie windmolens die in Lombardsijde staan bij participatie van de lokale 
bevolking werden geplaatst. Als deze windmolens plots stilstaan, krijgt de ingenieur telefoon met de 

vraag of er iets aan de hand is. 
De tweede opmerking gaat over de zoektocht naar technici.  
Hier dichtbij zit de KU Leuven waar de specialisten zitten, misschien hen eens uit nodigen. Die mensen 
volgen dit op, alle indicatoren worden onderzocht. Er zijn heel wat studies die bestaan. Misschien 
eventjes vragen om hen eens uit te nodigen. Hij denkt dat dit een constructieve suggestie is.  
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, meldt nog even dat het misschien een troost kan zijn dat de 
opmerkingen rond het beleid van de windenergie niet zozeer de provincie treft maar de overheid in het 
algemeen. Voor de mensen maakt dit eigenlijk niet veel uit. De overheid in het algemeen schiet tekort 
door de zaken hun beloop te laten en enkel punctueel de dossiers te beoordelen zonder dat er gestuurd 
wordt. Men is afhankelijk van de Vlaamse regelgeving ter zake. Men kan zaken tegenhouden maar dit 

hoeft niet te betekenen dat de gemeentes een actief beleid kan ontwikkelen om te sturen naar geschikte 
locaties. Hij is blij te horen dat men zich constructief opstelt. Wij kijken uit naar het resultaat. 
 
De heer Wouter Vanlouwe, NV-A raadslid, verwijst in het antwoord naar de nieuwe omzendbrief. In die 
brief wordt uitgegaan dat vergunningen op bestaande zullen komen. Op dit moment is er in de Westhoek 
een jacht naar gronden die eventueel in aanbod kunnen komen. Landbouwers worden tegen elkaar 
uitgespeeld. Nu werkt men omgekeerd. Men probeert eerst een contract te krijgen bij de landbouwers 
om gronden te vinden. Heel wat projectontwikkelaars hebben reeds gronden gekocht. Zijn er aanvragen 
uit deze regio al ingediend of niet?  
 
De heer Peter Roose, sp.a-raadslid, vindt dat men een onderscheid moet maken tussen de juridische 
procedure en hoffelijkheidsregels. Soms merkt hij dat er dossiers worden ingediend zonder dat men op 

de hoogte gebracht is, zonder bepaald gebied of draagvlak. Voorafgaandelijk kunnen 
hoffelijkheidsafspraken worden gemaakt. Vaak is het zo dat men het niet altijd kent bij ontwikkeling, een 
stuk comfort geven.  
Iedereen kan in zijn achtertuin een vergunning krijgen. Het kan een stuk comfort geven.  
Soms leest hij in de krant dat men zoekt naar gronden om de turbines te plaatsen. Eigenlijk doen deze 
weinig inspanning om een maatschappelijk draagvlak te creeëren. Het zou toch interessant zijn om 
voorafgaandelijk dit na te gaan. Vaak is het zo dat mensen protesteren omdat ze er plots mee 
geconfronteerd worden.  
Men is van een ontwerpvisie vertrokken nl. een procedure opstarten en dan naar raad van state te gaan. 
Dit is nog altijd een goeie uitgangspositie. Het is zo dat zoekzones aanduiden een stuk comfort heeft aan 
de omgeving waar de windmolens niet komen. De windturbine is bestemmingsneutraal. Iedereen kan in 

zijn tuin één krijgen. Heel de buurt kan in rep en roer staan omdat ze slachtoffer kunnen zijn van een 
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turbines. Het kan een stuk comfort geven aan die mensen dat er binnen bepaalde zones zijn dat dit 
kleiner is. Een zoekzone op zich is ook geen rechtsgrond om het te weigeren. Als het geen rup is, kan 
men dit niet weigeren.  
Het gevaar bestaat als men met omzendbrieven werkt, dat ze door de rechtsinstanties aan de kant 
worden gezet. In welke mate moeten we de Vlaamse overheid aanmoedigen om klare wijn te schenken 
en dit in een uitvoeringsbesluit te plaatsen zodanig dan men rechtsgrond hebt.  
De visie is altijd gedefinieerd geweest op de hoogte van de turbines. De producenten kijken eigenlijk niet 
naar de hoogtes. Ze redeneren om zoveel vermogen, zoveel verbruik. Men maakt geen produkten op 

basis van hoogte. Ook hier zal men moeten nadenken om de specifieke kenmerken te kunnen nagaan en 
niet alleen op de hoogtes.  
 
Dit zijn enkele aandachtspunten die in dit dossier niet zonder belang zijn. 
 
De heer Kurt Himpe, NV-A raadslid, verwijst nog eens naar Izegem. Dit waren vurige tegenstanders, ze 
hebben hun mening herzien. De turbines staan daar al 10 jaar, ze hebben aanplantingen gedaan. Men 
kan dus veranderen van mening.  
Eén van de zaken die nog altijd voor beroering zorgt, bepaalde turbines worden ingeplant op plaatsen 
waar andere constructies weinig of geen kans maken tot verhoging of wat dan ook. Dat roept 
vraagtekens op. Er wordt een voorbeeld gegeven, windturbines die in een maatschappelijk waardevol 
natuurgebied staan, hoewel een bedrijf niet kan uitbreiden. Dan begrijpen de mensen het niet meer. Wat 

kan men zeggen tegen die mensen? Dat wordt moeilijk. Interessant zou ook zijn dat de plaatsen waar 
oude installaties geplaatst werden deze te vervangen door nieuwere windmolens, zeker wat lawaaihinder 
betreft. Misschien zou de sector eens investeringen moeten doen in de vervanging van de oude types 
door nieuwere types, die veel minder lawaaihinder veroorzaken. De sector zou moeten investeren in 
nieuwere types zodat de weerstand in het algemeen minder wordt.  
 
De heer Kristof Pillaert, NV-A raadslid, het is een boeiende uiteenzetting, we denken allemaal in dezelfde 
lijn. Wat men onthoudt uit de vele tussenkomsten, is dat er nood is aan een regelgevend kader. Wat 
men doet om te participeren, bv. voor Lombardsijde, er kunnen aandelen worden aangekocht. Er zijn 
veel mogelijkheden van participatie, welke kies je dan? Het is ook niet makkelijk.  
 
De heer Christof Dejaegher, CD&V-raadslid, bevestigt wat collega Roose zegt, er zijn effectief dossiers 

die de moeite niet getroost heeft om niet op voorhand het lokaal bestuur te gaan spreken. De mensen 
maken inderdaad geen onderscheid tussen de overheden. Het lokaal bestuur vangt de wind van voor, 
letterlijk en figuurlijk. Wij moeten dit aanvaarden en liefst zo min mogelijk op reageren. Het informatieve  
inhoudelijke naar de bevolking doen, men moet tenminste de moeite doen om twee uur de kritsiche 
vragen te kunnen beantwoorden. Dat is de essentie van de zaak. Het is niet altijd respectvol om met 
elkaar om te gaan. Het enige wat dit creeërt is ongenoegen en onduidelijkheid. De mensen horen 
verschillende zaken. Dit zijn geen goeie toestanden. Men vraagt niet het onmogelijk, de termijn kan 
worden verlengd. Men moet het eveneens objectiveren. De inhoud van de klachten moet worden 
geobjectiveerd. Alles moet toegankelijk worden gemaakt aan het brede publiek.  
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, denkt dat de waarde van de provincieraad de 

voorbije drie kwart uur, bewezen heeft. De burgemeesters hier, de lokale actoren pleiten voor een 
sturing. De aanvragen komen, zoekzones, hebben we niet meer nodig, allemaal op de achtergrond. Hij 
hoort hier in vele tussenkomsten om heel wat sturing, ook objetivering, kenniscentrum en dergelijke 
meer. Hoe het nu verloopt, is het niet de ideale wereld op vlak van aanvragen. De zones die zogezegd 
ideaal zijn, soms wat speculatie. Hij is een beetje pessimistisch. Hij begrijpt de minister Tommelein niet 
goed. Men gaat meer ruimte creeëren op zee. Waarom dan zo streven om de windturbines te plaatsen op 
land? Men moet een realistische houding aannemen. We hebben niet de geografie van Duitsland bv. 
meer ruimte op zee voor de windmolens. Hij dankt alvast iedereen voor de constructieve bijdrage.  
 
De heer Peter Roose, sp.a raadslid, wil nog meegeven dat de conclusie van deze bespreking niet is dat 
windmolens alleen op zee moeten worden geplaatst. Dit is geen samenvatting van wat er hier besproken 
werd. Hij vindt dat dit uw eigen conclusie kan zijn maar niet de samenvatting van wat hier besproken 

werd.  
 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, de bespreking is heel interessant, men leert nieuwe dingen bij. 
Was het maar zo simpel, het klopt inderdaad dat men een bijkomend draagvlak moet hebben. Er is geen 
enkel windpark waar men als omwonenden niet kan participeren. Er kan heel wat mislopen. Het blijft een 
risico aandeel dat men neemt. Die specialisme moet gebundeld worden. We halen ze bij ons. Het is te 
gefragmenteerd. Men moet het meer triggeren. Nog meer onderzoek, kennisopbouw, coördinatie van de 
kennis, een kenniscentrum windenergie naar West-Vlaanderen moet worden gehaald.  
De nieuwe omzendbrief is inderdaad belangrijk. Er wordt ook verwezen dat dit verder naar decreten, 
uitvoeringsbesluiten zou moeten worden gebracht. De discussies rond contracten is al heel lang bezig. 
Men kan dit niet tegenhouden. Er komen misschien rare dingen uit. Men kan dit niet echt beletten. 

Landbouworganisaties spelen hierin ook een rol in het verschaffen van inlichtingen. Die 



NOTULEN PROVINCIERAAD 22/03/2018 

 

hoffelijkheidsprincipes zijn helemaal juist. Het is totaal onaanvaardbaar als men niet vooraf zou spreken. 
Het College gaat soms mee en als het warm wordt, haken ze soms af. Dit kan ook het geval zijn. Men is 
toch op zijn minst geïnformeerd. Rups zijn misschien geen optie maar wel de visie. Simpel is het niet. Als 
men daarbuiten aanvragen krijgt, gaat men terug het vertrouwen verloren hebben. We blijven op de wip 
zitten. Bij die middelgrote windmolens kijkt men naar concrete dossiers. Aan deze hand kan men een 
algemene visie ontwikkelen. Het is interessant dat men voorbereid is zodat men precedenten kan 
scheppen. Aanplantingen zijn positief.  
 

Bij natuur zit er telkens een beoordeling bij. Het kan niet dat een bedrijf in zijn ambities dat die 
gehypoticeerd wordt door de windmolens. Windmolens zijn secundair op een bedrijventerrein. Hetzelfde 
geldt bij een agrarisch gebied.  
Het zou interessant zijn dat er een neutrale partner zou zijn. Het is niet evident maar toch is het niet 
ideaal zoals het nu verloopt. 
Met de Vlaamse overheid heeft de provincie gesprekken, ze nemen suggesties ter harte maar het gaat 
niet zo vlug. Het zal nooit simpel zijn! Het zal altijd afwegen en een zoeken blijven met heel wat miserie 
onderweg.  
 
 

 

 
 
 

*** 
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