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GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMENE EN ONDERSTEUNENDE 

DIENSTVERLENING, GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 

 

Vraag nr. S/2018/35 
van de heer Kurt Himpe (N-VA) 
van 30.08.2018 

 
 

Vraag betreffende bomenbeheer Provinciale domeinen 

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Bomen kunnen aangetast worden door ziektes waardoor kappen 

noodzakelijk wordt.  

 

- Zijn er provinciale domeinen waar veel bomen aangetast zijn en 

kappen noodzakelijk zal zijn? Over welke boomaandoeningen gaat het? 

 

- Ik vernam dat er in het domein Wallemote-Wolvenhof veel kastanjes 

aangetast zijn door de kastanjemineermot. Klopt dit?  

 

Welke maatregelen zullen er genomen worden?  

 

Is dit ook het geval in andere provinciale domeinen? 

 

Met genegen groet, 

Provincieraadslid Kurt Himpe 
 
 
Antwoord: 
 

Geacht Provincieraadslid,  

 
In antwoord op uw schriftelijke vraag met betrekking tot bomenbeheer in de 

Provinciale domeinen Kunnen wij u het volgende melden: 

 

Zijn er provinciale domeinen waar veel bomen aangetast zijn en kappen 

noodzakelijk zal zijn? Over welke boomaandoeningen gaat het? 

 

In alle provinciedomeinen zijn er zieke bomen aanwezig, dit is een natuurlijk 

fenomeen en geen groot probleem. De natuurlijke cyclus waar zieke en dode 

bomen deel van uit maken, zijn een schat voor de biodiversiteit.  

 

Er worden alleen zieke bomen geveld die gevaarlijk kunnen zijn voor de 

recreant: nabij de paden, in de speelbossen, etc ... In geval van heel 
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waardevolle bomen wordt dit vaak nog getoetst aan een extern advies van 

experten vooraleer actie te ondernemen.  

 

Bomen worden aangetast door verschillende ziektes, enkele gekende 

voorbeelden: 

- essen: essenziekte  

- elzen: elzenhaantje  

- iepen: Iepenspintkever+ iepenziekte  

- paardenkastanje: paardenkastanjemineermot + bloedingsziekte  

- tamme kastanje: kastanjekanker  

- schietwilgen: watermerkziekte  

- platanen: verwelkingsziekte  

- peren: perenprachtkever  

- beuk: reuzenzwam (zwakteparasiet gevolg van schommelingen in de 

grondwaterstand) etc ... 

 

De ene ziekte is dodelijker dan de andere, soms verschilt dit van boom tot 

boom. Het is ook afhankelijk van de standplaats. Er wordt niet specifiek 

opgetreden om bepaalde ziektes te bestrijden. Soms wordt wel gewerkt met 

resistent plantgoed zoals voor iepen of worden bepaalde soorten niet meer 

aangeplant zoals essen en paardenkastanjes.  

 

Zieke bomen komen de laatste jaren meer voor dan voorgaande jaren, de 

oorzaak is niet duidelijk. Waarschijnlijk ligt het aan het veranderend klimaat, 

maar ook de introductie van planten uit andere continenten en de bijgaande 

'ziekteverwekkers' en de luchtvervuiling (stikstof) kunnen een oorzaak zijn, net 

als een gewijzigde waterhuishouding die ook invloed heeft.  

 

Voor meer info: http://www.standaard.be/cnt/dmf20180502 03493868 en  

https: //www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detai l/bosvitaliteitsinventaris-2017-

resultaten-uit-hetbosvita liteitsmeetnet-level-1 

 

2) Ik vernam dat er in het domein Wallemote-Wolvenhof veel kastanjes 

aangetast zijn door de kastanjemineermot. Klopt dit? Welke maatregelen zullen 

er genomen worden? Is dit ook het geval in andere provinciale domeinen? 

 

Alle paardenkastanjes in Vlaanderen zijn al jaren aangetast door de 

paardenkastanjemineermot: 

 

Zo goed als alle paardenkastanjes worden aangetast door de 

paardenkastanjemineermot (Cameraria ohridella).  

 

De larven van dit kleine, onopvallende motje mineren het blad, waardoor het 

blad vroegtijdig bruin verkleurt. Deze aantasting is vooral een esthetisch 

probleem, de conditie van de bomen blijkt niet achteruit te gaan door deze 

aantasting (mogelijk doordat de paardenkastanje reeds zeer vroeg in het 

groeiseizoen zijn reserves terug op peil brengt, vóór de mot kan toeslaan). Op 

dit moment zijn er bij ons 3 generaties van de paardenkastanjemineermot per 

jaar, mogelijk worden dat er meer als het klimaat opwarmt. Het ziektebeeld 

van de bladschimmel Guignardia aesculi lijkt wat op een aantasting door de 

mineermot, maar onderscheidt zich hiervan door de onregelmatige vorm van 

de bruine vlekken, die over de nerven heen lopen en geel omrand zijn. De 

grootste bedreiging voor de paardenkastanje is momenteel de bloedingsziekte. 

Sinds enkele jaren is bekend dat deze veroorzaakt wordt door een bacterie uit 

de Pseudomonas syringae groep.  
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De exacte tactiek van de ziekteverwekker en mogelijke standplaats/actoren die 

de ziekte beïnvloeden worden onderzocht, maar zijn nog niet volledig 

blootgelegd. In afwachting van verdere adviezen wordt momenteel aangeraden 

geen paardenkastanjes meer aan te planten.  

 

Bron: ecopedia {https://www.ecopedia.be/boom/witte-paardenkastanie ) 

 

Er worden in de domeinen geen nieuwe paardenkastanjes meer aangeplant. 

Bladval wordt waar mogelijk opgeruimd en dat alleen voor heel waardevolle 

exemplaren. Zo wordt de aantasting door paardekastanjemineermotten 

afgeremd. Gevaarlijke exemplaren worden verwijderd. Verder worden geen 

specifieke maatregelen genomen.  

 

In het provinciaal areaal zijn niet veel paardenkastanjes aanwezig.  

 

Wij hopen u met dit antwoord van dienst te zijn.  

 

Met hoogachting, 

 

Heidi Malengier Guido Decorte 

Directeur Groendienst  Eerste Gedeputeerde 
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BART NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 
JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 
 
 
Vraag nr. S/2018/22 
van dhr. Kurt Himpe (N-VA) 
van 27.04.2018 
 

 
Vraag betreffende stomavriendelijke toiletten 

 

Vraag: 

 

Geachte,  

 

Kom op tegen Kanker en Stoma Vlaanderen ijveren voor meer 

stomavriendelijke toiletten in openbare gebouwen.  

 

In België dragen ruim 12.000 mensen een stoma. Deze groep patiënten 

kent in het dagelijkse leven een aantal praktische problemen, die vaak 

mits een kleine aanpassing of een klein beetje begrip vlot aangepakt 

kunnen worden.  

 

Is de deputatie bereid om tegemoet te komen aan de oproep om minimum 

één van de (heren)toiletten stomavriendelijker te maken? Dit kan 

gemakkelijk door vuilbakjes te plaatsen in de individuele toiletten en door 

de betreffende toiletten te voorzien van een duidelijk herkenbare sticker 

op de deur. 

 

De provincies Limburg en Vlaams-Brabant namen al een dergelijk initiatief. 

Bedankt voor het antwoord. 

 

Met genegen groet, 

 

Provincieraadslid Kurt Himpe 
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Antwoord: 
 

Geachte heer Himpe, 
 
Wij verwijzen naar uw schriftelijke vraag betreffende stomavriendelijke 
toiletten in de provinciale gebouwen. 

 
Naar aanleiding van uw vraag heeft de dienst accommodatie inlichtingen 
genomen bij het platform Stoma Vlaanderen.  
 
Zoals u aangaf gaat het om een kleine aanpassing in het herensanitair 
(voorzien van een vuilnisbakje in één herentoilet, aanduiden van 

stomavriendelijk toilet met sticker) om ervoor te zorgen dat het 
opvangmateriaal niet meegenomen moet worden uit het toilet.  
 
De dienst accommodatie bereidt een dossier deputatie voor met het 
voorstel om in verschillende gebouwen (streekhuizen, bezoekerscentra, 
provinciehuis) deze aanpassing doorvoeren in het herensanitair. 
 

Wij houden eraan om u te danken om dit onderwerp en deze suggestie 
voor te leggen.  
 
 
 
Met hoogachting, 

 

 

Namens de deputatie, 

 

Voor de provinciegriffier, De gedeputeerde voor algemene  Gedeputeerde voor infrastructuur 

  en ondersteunende dienstverlening en juridische aangelegenheden 

 

Nele DEPREZ Guido DECORTE  Bart NAEYAERT 

Directeur accommodatie  
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Vraag nr. S/2018/34 
van de heer Peter De Roo (NV-A) 
van 05.07.2018 
 
Vraag betreffende de waterschaarste en uitwerken maatregelen voor de West-Vlaamse landbouw 
 
Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde, 

 

N-VA vreest met de aanhoudende droogte dat de West-Vlaamse landbouw 

opnieuw in de problemen zal komen voor hun gewassen omwille van 

watertekort. 

 

Daarom stellen wij volgende maatregelen voor aan het provinciebestuur om 

uit te werken: 

 

1. Alle openbare en privéwatercaptatiepunten in kaart brengen en dit 

onmiddellijk verspreiden via de vakorganisaties. N-VA wil via 

provincieraadslid Kurt Himpe dat de kleiputten in Egem beschikbaar worden 

gesteld. 

  

2. Er wordt onmiddellijk crisisoverleg opgestart met Noord-Frankrijk om via 

een duidelijke maar strikte timing te komen tot een wateroverheveling 

vanuit het stroombekken van de Aa naar de Westhoek. 

  

3. Er worden in overleg met ABS en BOERENBOND buffer- en spaarbekkens 

aangelegd ten behoeve van de West-Vlaamse landbouw. Bij een aantal 

waterlopen is het noodzakelijk om bufferbekkens te voorzien of een 

pompgemaal te installeren. Dat zal de veiligheid waarborgen en 

wateroverlast minimaliseren. Waar mogelijk moeten bufferbekkens ook 

samengaan met spaarbekkens. Er dient extra personeel ingezet te worden 

om de bufferbekkens sneller te realiseren. 

  

4. Landbouwers worden gestimuleerd om over te schakelen naar slimme 

irrigatiesystemen bij bufferbekkens zodat de transport- en 

consumptiekosten voor water dalen. 

  

5.  Uitbreiding van het aantal meetstations naar alle West-Vlaamse 

gemeentes. Er zijn momenteel meetstations geïnstalleerd in 32 

verschillende West-Vlaamse steden en gemeenten. Dit netwerk moet 

fijnmaziger zodat het makkelijker wordt om op basis van de feiten een 

landbouwramp te erkennen. Het netwerk moet daarom worden uitgebreid 

naar alle 64 West-Vlaamse gemeentes. De provincie gaat daarvoor in 

overleg met andere overheden en het KMI. 

 

6. Het vergunningsbeleid van de provincie wordt bijgesteld zodat meer 

landbouwers private bufferbekkens kunnen aanleggen. 

  

7. Het verplicht maken van permeabele systemen (waterdoorlatend) voor 

aanleg van straten en pleinen zodat het grondwaterniveau op een betere en 

continue manier wordt aangevuld. 

  

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 7/8  –  juli/augustus  2018  10 
 

 

 

 

 

8. Subsidiebeleid ontwikkelen voor het versneld vervangen in de horeca, 

scholen, stations, overheids- en openbare gebouwen van klassieke- door 

watervrije urinoirs. 

 

Dank om dit te onderzoeken. 

 

met vriendelijke groeten, 

 

 

Peter De Roo 

 
 
 
Antwoord: 
 

Geachte heer De Roo, 

 

U vindt hieronder de antwoorden op de door u geformuleerde vragen en 

voorstellen over de droogte. 

 

1. Alle openbare en privéwatercaptatiepunten in kaart brengen en dit 

onmiddellijk verspreiden via de vakorganisaties. N-VA wil via 

provincieraadslid Kurt Himpe dat de kleiputten in Egem beschikbaar worden 

gesteld. 

 

Alle openbare watercaptatiepunten zijn in principe goed gekend door de 

landbouwers in de betrokken regio’s. Er werd in het verleden ook al over 

gecommuniceerd via Inagro.  

 

Wat betreft de privéwatercaptatiepunten, dat is privé, de provincie heeft 

geen ‘rechten’ om landbouwers daar naar toe te leiden.  

Het water van de kleiputten van Egem was al beschikbaar vanaf het begin 

van de droogtecrisis en wordt door landbouwers opgehaald.  

 

2. Er wordt onmiddellijk crisisoverleg opgestart met Noord-Frankrijk om via 

een duidelijke maar strikte timing te komen tot een wateroverheveling 

vanuit het stroombekken van de Aa naar de Westhoek. 

 

Er is structureel overleg lopende met Noord-Frankrijk waarbij Vlakwa en de 

VMM betrokken zijn.  

Er wordt gezocht naar structurele afspraken, eerder dan adhoc oplossingen.  

 

3. Er worden in overleg met ABS en BOERENBOND buffer- en spaarbekkens 

aangelegd ten behoeve van de West-Vlaamse landbouw. Bij een aantal 

waterlopen is het noodzakelijk om bufferbekkens te voorzien of een 

pompgemaal te installeren. Dat zal de veiligheid waarborgen en 

wateroverlast minimaliseren. Waar mogelijk moeten bufferbekkens ook 

samengaan met spaarbekkens. Er dient extra personeel ingezet te worden 

om de bufferbekkens sneller te realiseren. 
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Indien mogelijk en opportuun worden de GOG’s steeds gecombineerd met 

een spaarbekken. Dit is het huidige beleid en dit wordt verder gezet.  

Er zijn in het verleden verschillende aanwervingen gebeurd, waardoor de 

capaciteit van de dienst waterlopen ernstig is toegenomen, in het totaal met 

5 VTE. 

 

4. Landbouwers worden gestimuleerd om over te schakelen naar slimme 

irrigatiesystemen bij bufferbekkens zodat de transport- en 

consumptiekosten voor water dalen. 

 

Dit is een thema waar Inagro actief op werkt.  

 

5. Uitbreiding van het aantal meetstations naar alle West-Vlaamse 

gemeentes. Er zijn momenteel meetstations geïnstalleerd in 32 

verschillende West-Vlaamse steden en gemeenten. Dit netwerk moet 

fijnmaziger zodat het makkelijker wordt om op basis van de feiten een 

landbouwramp te erkennen. Het netwerk moet daarom worden uitgebreid 

naar alle 64 West-Vlaamse gemeentes. De provincie gaat daarvoor in 

overleg met andere overheden en het KMI. 

 

Het uitbreiden van het meetnet is niet of nauwelijks aan de orde in het 

kader van de erkenning van een droogtecrisis als ramp. Een droogtecrisis 

strekt zich uit over een langere periode en over een ruimer gebied. Dan zijn 

de heel lokale metingen minder belangrijk. 

 

Neerslag wordt gemeten aan de  hand van radarbeelden en grondmetingen 

(pluviometers). De grondmetingen dienen om de data van de radarbeelden 

te valideren. Volgens een studie van de VMM zijn erin West-Vlaanderen om 

tot goede neerslaggegevens te komen. De investering in bijkomende 

pluviometers draagt nauwelijks bij tot een verbetering van de 

neerslaggegevens.  

 

6. Het vergunningsbeleid van de provincie wordt bijgesteld zodat meer 

landbouwers private bufferbekkens kunnen aanleggen. 

 

De vergunningverlening van private spaarbekkens gebeurt binnen de 

contouren van de Vlaamse regelgeving. Indien er een link is met de 

provinciale waterlopen, speelt de provinciale dienst waterlopen hierin ook 

haar rol. 

 

Elk dossier wordt op deze manier beoordeeld en als aan de noodzakelijke 

voorwaarden voldaan is, wordt de vergunning verleend. 

 

7. Het verplicht maken van permeabele systemen (waterdoorlatend) voor 

aanleg van straten en pleinen zodat het grondwaterniveau op een betere en 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 7/8  –  juli/augustus  2018  12 
 

 

 

 

 

continue manier wordt aangevuld. 

Dit is geen bevoegdheid van de provincie. 

 

In eigen projecten wordt dit zoveel mogelijk toegepast. 

 

8. Subsidiebeleid ontwikkelen voor het versneld vervangen in de horeca, 

scholen, stations, overheids- en openbare gebouwen van klassieke- door 

watervrije urinoirs. 

 

We zijn geen voorstander van het ontwikkelen van een dergelijk 

subsidiebeleid. 

 

In samenwerking met VLAKWA is er een begeleidingstraject met de lokale 

besturen opgezet om te kijken waar er waterbesparing binnen het bestuur 

mogelijk is. De resultaten hiervan zijn zeer positief.  

 

Wat de provincie zelf betreft hebben we ondertussen positieve ervaringen 

opgedaan met een watervrij toilet In de nieuwe speelzone in Wallemote-

Wolvenhof.  

 

Het is de bedoeling om bij speelpleinen waar er geen toilet is, dergelijke 

watervrije toiletten te installeren. Dit wordt dus uitgebreid. 

 

Met oprechte groeten, 

 

Jan Vandecavey   Bart Naeyaert 

Directeur dienst Waterlopen   Gedeputeerde voor integraal  

     waterbeleid 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop laattijdig werd 
geantwoord 
 
 
 

GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. S/2018/30 
van dhr. Maarten Tavernier (GROEN) 

van 31.05.2018 
 
Vraag betreffende ontginningsputten Egem  
 
Vraag: 
 

Geachte, 

 

Gezien de mondelinge vraagstelling geen duidelijk antwoord opleverde, wens ik een aantal 

vragen over het dossier van de voormalige ontginningsputten in Egem schriftelijk te stellen. 

 

Is de nazorgperiode voor de voormalige stortplaats al ingegaan? 

Wie is verantwoordelijk voor het opmaken van een beschrijvend bodemonderzoek voor de 

site, zoals Ovam wenst? 

 

Welke onderzoeken door een hydrogeoloog worden voorzien om de te verwachten ligging van 

het toekomstig freatisch vlak van het grondwater te bepalen (zoals aanbevolen in de 

milieutechnische studie)  en wanneer in de lopende procedure is dit voorzien? 

 

Welke onderzoeken zijn nog gebeurd tussen november vorig jaar en de goedkeuring van de 

startnota op de deputatie van 26 april dit jaar die ervoor zorgen dat de provincie nu wel zeker 

is dat de vooropgestelde bestemming van de voormalige ontginningsputten kan gerealiseerd 

worden? 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Maarten Tavernier 

 

Provincieraadslid Groen 
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Antwoord: 
 

Geacht Provincieraadslid,  

 

We ontvingen uw schriftelijke vraag met betrekking tot het project 

Kleiputten Egem in goede orde.  

 

Door een vergissing kwam de behandeling van de door u gestelde vraag 

d.d. 31 mei 2018 in vertraging, mede omwille van de verlofperiode van 

verschillende medewerkers. We hebben dan ook alles in het werk gesteld 

deze vraag zo spoedig mogelijk te behandelen.  

 

Na contact te hebben gehad met de betrokken en behandelende diensten 

kan ik u het volgende meedelen.  

 

Is de nazorgperiode voor de voormalige stortplaats al ingegaan?  

 

Er zijn drie fasen van stortactiviteit: 

  

De eerste ('73-'87) betreft het storten van huishoudelijk afval. Voor deze 

fase is de nazorg reeds afgelopen sinds '97.  

 

De tweede betreft het storten van inert afval ('93-'05) (vergunning 

aangevraagd door de partij Ampe, eigenlijke stortactiviteit waargenomen 

door de firma Cloet).  

Deze fase werd -volgens de ons beschikbare informatie -niet formeel 

stopgezet.  

Bij milieu-Inspectie, noch bij OVAM is een PV van oplevering gekend!  

 

Niet onbelangrijk te melden is dat milieu-inspectie tijdens deze fase op geen 

enkel moment het storten van Inert afval heeft vastgesteld (middels 

staalnames en cours de route), maar enkel van 'grond'.  

 

Het is gissen naar het waarom van het niet formeel afsluiten van deze fase 

van stortactiviteit. 

 

 Volgens het studiebureau dat het onderzoek deed wordt een stort 

gebruikelijk pas afgesloten bij het volledige opvullen van de groeve 

(en op heden is er nog altijd stortactiviteit gaande ovv een DOP -zie 

verder) 

 

 Mogelijks vond milieu-inspectie het formeel afsluiten van de 

stortactiviteit niet nodig omdat zij enkele het storten van propere 

grond konden vaststellen in deze fase 

 

De derde fase betreft de fase van DOP (definitieve opslagplaats grond) en is 

actueel nog lopende. 

 

Er zijn volgens de ons beschikbare informatie dus actueel géén nazorgfasen 

lopende op de kleiput van Egem. 
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Wie is verantwoordeliik voor het opmaken van een beschrlivend 

bodemonderzoek voor de site, zoals Ovam wenst? 

 

De exploitant (bodemonderzoek kadert in de VLAREBO wetgeving). 

 

Welke onderzoeken door een hydrogeoloog worden voorzien om de te 

verwachten ligging van het toekomstig freatisch vlak van het grondwater te 

bepalen (zoals aanbevolen in de milieutechnische studie) en wanneer in de 

lopende procedure is dit voorzien? 

 

Deze vraag vergt wat ons betreft géén verder onderzoek.  

De (diepte)ligging van de omliggende watervoerende lagen is gekend (de 

zogenaamde 'zanden van Egem' tussen ca. 19 en 40 m taw).  

 

De VLM studie voor het gebied gaat ervan uit dat deze historische aquifer bij 

opvulling van de put volledig terug grondwatervoerend zou worden (40-42m 

taw voor het hoogste punt van de cuesta). 

 

Welke onderzoeken zlin nog gebeurd tussen november vorig iaar en de 

goedkeuring van de startnota op de deputatie van 26 april dit jaar die 

ervoor zorgen dat de provincie nu wel zeker Is dat de vooropgestelde 

bestemming van de voormalige ontglnningsputten kan gerealiseerd worden? 

 

Er zijn in de gevraagde periode géén aanvullende onderzoeken gebeurd 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met hoogachting, 

 

Guido Decorte 

 

Gedeputeerde provincie West-Vlaanderen 
 

 

 

 


