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OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
De voorzitter start de vergadering met enkele administratieve mededelingen. Ze herinnert aan het VVP-

congres van 25 november eerstkomende in het provinciehuis Vlaams-Brabant te Leuven. Ze vraagt de 
provincieraadsleden hiervoor in te schrijven via de uitnodiging die hen werd bezorgd. 
 
 
Vraag nr. M/2017/74 
van mevrouw Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) aan de heer gouverneur 
 
Structurele oplossingen voor de transitmigrantenproblematiek op de parkings langs de E40 
 
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, stelt dat op 12 oktober 2017 de opdracht afliep 
van de private bewakingsfirma voor het bewaken van de parkings langs de E40 te Jabbeke en 

Westkerke. Tijdens een vergadering tussen het kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken, de 
Federale politie en de diensten van de heer gouverneur werd beslist dat de Federale politie gerichte 



 

 

patrouilles op beide parkings zal uitvoeren waarbij de situatie rond de transitmigranten zal gemonitord 
worden. De Minister beloofde vorige maand ook in de Kamer bijkomende manschappen en bijkomende 
technologie. Het probleem is immers ook dat de wegpolitie maar over een beperkt aantal ploegen op de 
baan beschikt waardoor er heel vaak beroep wordt gedaan op de inzet van de lokale politie. De vraag is 
nu of deze aangekondigde maatregelen tegemoet kunnen komen aan de vraag naar structurele 
oplossingen. Want vanuit de lokale besturen, in het bijzonder Oudenburg en Jabbeke, bereikte mevrouw 
Castelein het signaal dat het aantal transitmigranten niet afneemt. Daarbij komt ook dat de 
gemeenteraad van Brussel recent besliste om een opvangcentrum voor transitmigranten te huren (dat 

van 1 november tot en met 30 april ter beschikking zal worden gesteld aan NGO’s die daar een 
winteropvang zullen organiseren). De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Franken, reageerde 
deze week op de RTBF dat hij gekant is tegen de opening van een dergelijk centrum omdat hij vreest dat 
het een aanzuigeffect zal creëren en dat er nog meer overlast zal zijn op en rond de parkings langs de 
E40 naar de kust. De heer Franken betuigde daarbij zijn medeleven aan de vrachtwagenchauffeurs. 
Mevrouw Castelein vraagt of de heer gouverneur kan schetsen hoe de eerste twee weken zonder 
bewakingsfirma zijn verlopen en of de aangekondigde maatregelen een voldoende structurele aanpak 
voor het probleem zijn. 
 
Antwoord 
 
De heer gouverneur dankt de vraagsteller en beaamt de problematiek rond de transitmigranten op de 

parkings langs de autostrades, die in vrachtwagens klimmen met de hoop in het Verenigd Koninkrijk te 
raken. De heer gouverneur stelt vast dat het gaat om mensen die niet in België willen blijven. Daarnaast 
is dit niet langer een puur West-Vlaams probleem. Het probleem heeft zich ondertussen over het hele 
land verspreid en overal probeert men in de vrachtwagens te raken. De zaak wordt dag na dag 
opgevolgd. Het is inderdaad zo dat op een bepaald ogenblik, mede onder impuls van de Inspectie van 
Financiën, de private bewaking op de snelwegparkings is moeten stoppen. De heer gouverneur heeft dan 
ook onmiddellijk aan de alarmbel getrokken wat heeft geleid tot de vergadering waarnaar mevrouw 
Castelein refereert. Daar is afgesproken om de zaal te blijven monitoren wat op vandaag ook gebeurt. Er 
is extra versterking verkregen tot het einde van deze maand. Op basis daarvan zal opnieuw 
samengezeten worden om na te gaan of het nodig is dit desgewenst verder te verlengen. De heer 
gouverneur stelt dat het een open deur intrappen is door te stellen dat er permanent een gebrek is aan 
personeel om dit op een goede manier te blijven doen. De beperkte groep van beschikbare politiemensen 

doen hun uiterste best.  
Een stuk van de structurele oplossing bestaat er ook in om de parkings qua infrastructuur aan te pakken. 
De heer gouverneur maakt in die optiek melding van het plan van Minister Weyts met betrekking tot de 
structurele aanpassing van de parkings langs de autosnelwegen (omheining, camera’s, sensoren…). De 
parking te Westkerke is trouwens momenteel voorzien van camera’s en een goede omheining. De heer 
gouverneur blijft de zaak opvolgen en actueel houden vanuit de provincie West-Vlaanderen. Niet alleen 
om bij de Minister van Binnenlandse Zaken te verkrijgen dat de versterking kan blijven behouden worden 
maar ook dat er aandacht worden besteed aan afwikkeling. Dat betekent dat wanneer dergelijke 
migranten aangehouden worden ze ook op een correcte manier worden behandeld. 
De heer gouverneur stelt tussentijds dat de moraal van het verhaal is dat de zaak beheersbaar en 
controleerbaar blijft. Hij licht ook de cijfers toe van de laatste twee weken, specifiek met betrekking tot 

de snelwegparkings. De laatste twee weken zijn er telkens zes transitmigranten opgepakt geworden op 
de parkings. Het aantal meldingen op de parkings en in de aanpalende gemeenten stijgt lichtjes. Het 
gaat hierbij wel om meldingen. Wat de heer gouverneur meer verontrust is dat de gap tussen meldingen 
en oppakken groter wordt. Dat betekent in de realiteit dat er minder mensen opgepakt worden. De heer 
gouverneur blijft hierop hameren. 
De heer gouverneur meldt ook dat, sinds de monitoring via patrouilles van kracht is, de zaak is 
gestabiliseerd. Dit is natuurlijk te relativeren omdat er in uniform wordt gecontroleerd binnen een 
bepaald tijdsslot. Op 21 oktober is in een stuk bos te Jabbeke een ontluikend tentenkamp opgemerkt en 
meteen ontruimd door de technische diensten. Er wordt dus kort op de bal gespeeld. De zaak blijft dus 
controleerbaar en beheersbaar en wordt van nabij opgevolgd. De gouverneur blijft voortdurend pleiten in 
Brussel om daar extra steun voor te krijgen. 
 

Repliek 
 
Mevrouw Castelein stelt afsluitend dat het inderdaad een problematiek is die constante opvolging nodig 
heeft. Ze stelt dat de heer gouverneur de steun heeft om blijvend aan te dringen op de inzet van extra 
middelen en extra politie. Zij geeft ook mee dat de politie in deze heel goed werkt verricht. 
       
 
Vraag nr. M/2017/75 
van de heer Kurt Himpe (N-VA) aan de heer gouverneur 
 
Project BE-Alert 

 



 

 

De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, verwijst naar de lancering van het project BE-Alert midden juni van 
dit jaar door de Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jan Jambon. Via dit systeem kunnen inwoners 
via een extra kanaal op de hoogte gebracht worden van een noodsituatie. Het is een unieke technologie 
voor de steden en gemeenten, de gouverneur en de nood- en interventiediensten om de bevolking te 
alarmeren. Recent werd BE-Alert ook voor de eerste keer gebruikt tijdens een test van het algemeen 
nood- en interventieplan in Lauwe. De heer Himpe verwijst naar zijn schriftelijke vraag aan de heer 
gouverneur omtrent BE-Alert waarop de heer gouverneur in antwoord liet weten dat elke stad of 
gemeente ten alle tijde nog kan aansluiten bij BE-Alert. De heer Himpe stelt echter vast dat de provincie 

West-Vlaanderen de slechtste leerling in de klas is en blijft. Begin deze maand was nog maar de helft van 
de West-Vlaamse steden en gemeenten aangesloten bij BE-Alert. Bij een recente controle van de cijfers 
stelde de heer Himpe vast dat West-Vlaanderen op 51% aansluitingen zit. Het blijft echter nog altijd een 
schril contrast met bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen, de beste leerling van de klas, waar reeds 90% is 
aangesloten. De heer Himpe vraagt welke stappen door de diensten van de gouverneur zijn gezet om de 
steden en gemeenten op het belang van het instappen in het systeem te wijzen, alsook welke initiatieven 
de heer gouverneur verder nog zal nemen om zo snel als mogelijk alle steden en gemeenten binnen de 
provincie over de streep te trekken. De heer gouverneur zou bijvoorbeeld een opvolgingsvergadering 
kunnen aanvragen bij het federaal crisiscentrum. Aanvullend vraagt de heer Himpe ook hoeveel steden 
en gemeenten de opleiding hebben gevolgd die begin dit jaar werd georganiseerd. Tenslotte wil de heer 
Himpe ook weten hoeveel West-Vlamingen zich reeds hebben geregistreerd op BE-Alert zodat ze per sms 
kunnen verwittigd worden. 

 
Antwoord 
 
De heer gouverneur dankt de vraagsteller en stelt dat het om een belangrijke thematiek gaat. In West-
Vlaanderen zit het aantal aansluitingen net boven de helft en het ergert de heer gouverneur ook dat 
West-Vlaanderen onderaan bengelt. De provincie West-Vlaanderen doet het op dat vlak niet goed met 33 
van de 64 gemeenten die aangesloten zijn. Nochtans zijn heel wat initiatieven genomen naar gemeenten 
toe. Deze initiatieven werden samen met het federaal crisiscentrum georganiseerd. Op 8 februari 2017 
werden de mogelijkheden van het systeem gedemonstreerd aan alle West-Vlaamse gemeenten. Op 3 
mei 2017 gingen twee opleidingssessies door de gemeenten die reeds beslisten om in te stappen. Op 13 
oktober jongstleden vonden opnieuw twee opleidingssessies plaats en dit voor alle geïnteresseerde 
gemeenten. De heer gouverneur denkt dat er beterschap op komst is omdat 25 West-Vlaamse 

gemeenten de eerste BE-Alert opleiding hebben gevolgd en recent zijn er nog 17 extra gemeenten 
bijgekomen naar aanleiding van de opleiding van 13 oktober. Dat betekent dat de teller op 42 staat want 
de heer gouverneur vermoedt dat de gemeentebesturen die de opleiding volgen dit doen in opstap naar 
een collegebeslissing tot aansluiting. 
 
Zonder over veel hefbomen te beschikken is het de ambitie van de heer gouverneur dat alle 64 
gemeenten aangesloten worden op BE-Alert. Als de gemeenten in grotere aantallen instappen zullen ook 
steeds meer burgers instappen. Er is daar een duidelijk verband. Dat is natuurlijk bijzonder interessant 
voor de heer gouverneur indien er een provinciale fase moet afgekondigd worden. Dat is tijdens de 
laatste jaren al een paar keer voorgevallen. Dan is het van groot belang dat zoveel als mogelijk van BE-
Alert gebruik kan worden gemaakt. 

 
De diensten van de heer gouverneur zien er op toe dat de gebundelde opleidingen op geregelde 
tijdstippen worden aangeboden aan de West-Vlaamse gemeenten. De heer gouverneur blijft 
burgemeesters overtuigen om in te stappen in het systeem. Ondertussen stelt het federaal crisiscentrum 
ook een uitleenpakket ter beschikking van de gemeenten om BE-Alert effectief te promoten op 
veiligheidsdagen of opendeurdagen bij politie of brandweer. De gemeenten zijn evenwel autonoom om te 
beslissen in te stappen of niet. De heer gouverneur verneemt bij contacten ook dat de gemeentebesturen 
vinden dat de kostprijs van een instap aanzienlijk is. De instapkost is 100 euro en de jaarlijks bijdrage is 
1.100 euro exclusief BTW. De heer gouverneur stelt dat deze bedragen in het kader van een 
gemeentelijke begroting peanuts zijn. Voor zo’n bedrag kan men wezenlijk bijdragen aan de veiligheid 
van de burgers. BE-Alert is natuurlijk niet zaligmakend maar het is een sterk middel om zo snel als 
mogelijk de bevolking te informeren. De heer gouverneur doet bij deze een oproep aan alle aanwezige 

burgemeesters en mandatarissen om zo snel als mogelijk aan te sluiten mocht dat nog niet zijn gebeurd. 
Tenslotte geeft de heer gouverneur mee dat er op vandaag als 31.067 burgers geregistreerd zijn op BE-
Alert binnen de provincie West-Vlaanderen. De heer gouverneur hoopt dat deze cijfers binnen enkele 
maanden een pak hoger liggen en dat West-Vlaanderen niet langer achteraan bengelt in deze. 
 
Repliek 
 
De heer Himpe is blij te horen dat er heel wat initiatieven zijn genomen en dat het de ambitie is van de 
heer gouverneur om een volledige dekking te krijgen in de provincie wat BE-Alert betreft want het 
provinciaal rampenplan is al een aantal afgekondigd geworden en dan is het van groot belang dat 
burgers zo snel als mogelijk geïnformeerd kunnen worden en dat steden en gemeenten de kleine 

financiële inspanning doen om de veiligheid van hun burgers te garanderen. 



 

 

 
 
Vraag nr. M/2017/76  
van de heer Kurt Ravyts (Vlaams Belang) 
 
Implementatie Windkracht 2020 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, zegt dat de inspiratie voor zijn vraag kwam op 

woensdagnamiddag 11 oktober ll. In het Vlaams parlement was er toen een Minister die bijna al 
schreeuwend bezig was over Windkracht 2020 en over de rol van het provinciebestuur daarin. De 
Minister gaf aan het Vlaams Belang-parlementslid Sintobin mee dat de provinciale doelstellingen zeker 
gehaald zullen worden en dat er 280 windmolens bijkomen tegen 2020. Net op diezelfde 
woensdagnamiddag verscheen op de website van de provincie het bericht dat de deputatie geen 
vergunning toekende voor het project op de heuvelrug in Westrozebeke. De Minister meldde toen ook op 
12 oktober een overleg te hebben met gedeputeerde Naeyaert omtrent de problematiek. De heer Ravyts 
vraagt wat er is besproken op het overleg van 12 oktober. Het provinciebestuur wordt immers wel 
degelijk gevat door Windkracht 2020 met provinciale doelstellingen rond inplanting van windturbines. De 
heer Ravyts vindt het allemaal weinig realistisch en stelt dat hij bij het lezen van de besluitvorming van 
de deputatie een beetje gelijk krijgt. Er zijn redelijk veel weigeringen voor projecten te noteren, en bij de 
lokale besturen is er steevast een negatief advies. Draagkracht bij de lokale besturen en de bevolking, 

die er volgens de Minister wel is, merkt de heer Ravyts niet op. 
 
Antwoord 
 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, stelt inleidend dat windmolens een materie is waar hij heel veel 
moet over nadenken en heel veel over praat. Het is een complexe problematiek. De provincie West-
Vlaanderen wil zich engageren om mee te werken aan het halen van klimaatdoelstellingen maar is in 
eerste instantie een verlener van vergunningen. In die hoedanigheid neemt het provinciebestuur haar 
verantwoordelijkheid op en deinst er niet voor terug om, ondanks actiecomités en negatieve adviezen, 
wanneer aan het kader voldaan wordt voor windmolens deze ook te vergunnen. De heer Ravyts verwees 
in zijn vraagstelling naar de windmolens in Zonnebeke die inderdaad niet werden vergund. Er zijn er 
echter wel vergund in Lichtervelde en Torhout. Maar op elke plaats zijn er actiecomités en negatieve 

tendensen. Op dat punt heeft Minister Tommelein gelijk. Aan de ene kant is iedereen gewonnen voor 
windmolens, er is met andere woorden een groot algemeen draagvlak. Maar wanneer het om de eigen 
omgeving gaat krijg je vaak een ander verhaal. Dat is iets wat moeilijk is om mee om te gaan. Nochtans 
is de gedeputeerde ervan overtuigd dat we er zullen moeten leren mee omgaan dat windmolens tot het 
landschap behoren. Je mag ze niet overal en om het even waar vergunnen. Het provinciebestuur heeft 
een kader gemaakt dat toelaat om, binnen het kader dat door Vlaanderen is gemaakt, windmolens te 
vergunnen op het ogenblik dat twee bovenlokale aanknopingspunten aanwezig zijn en er geen negatieve 
ruimtelijke aanknopingspunten aanwezig zijn die het vergunnen zouden verhinderen. Zo bijvoorbeeld 
was het in het dossier voor Zonnebeke zo dat het landschappelijk element er uiteindelijk toe leidde dat 
de windmolens niet werden vergund. Daarnaast zijn er de milieuhinder-aspecten waarbij op jaarbasis 
maximaal 8 uur slagschaduw toegelaten is en maximaal een halfuur per dag. Wanneer die twee normen 

cumulatief worden bekeken dan kan de hinder onder controle worden gehouden. Dit wordt trouwens ook 
gecontroleerd door de milieu-inspectie. Daarom ook dat de deputatie dit kader toepast waar het toe te 
passen is maar ook weigeren waar het niet kan toegepast worden. Uiteraard wil de Minister voor Energie 
bijkomende windmolens in alle Vlaamse provincies. De meeste kansen om nog bijkomende windmolens 
te kunnen vergunnen liggen in het gebied dat nu afgedekt wordt door Belgocontrol en Defensie (richting 
Koksijde). Voorheen werd gesteld dat hier geen windmolens vergund konden worden omwille van de 
impact op het radarsysteem. Zolang dat punt daar blijft hangen is het moeilijk verdere stappen te zetten. 
Daarom was overleg gevraagd met het kabinet van Minister Tommelein en met het kabinet van Minister 
Schauvliege om te kijken hoe daarmee omgegaan kan worden. Tijdens dit overleg is met beide 
kabinetten en Belgocontrol gesproken om na te gaan of daar evoluties kunnen zijn naar windmolens in 
dat gebied rond de E40. Belgocontrol heeft een kleine maand tijd gevraagd om een oefening te maken. 
De bedoeling is om na de oplevering van de oefening te kijken hoe stappen verder gezet kunnen worden 

en of er zones zijn die op termijn zouden kunnen vrijkomen om er windmolens te plaatsen. Het spreekt 
voor zich dat de deputatie geen windmolens zal vergunnen in het gebied van Belgocontrol als vanuit 
Belgocontrol de visie is dat het niet veilig is om daar windmolens te plaatsen. Dit is een cruciaal punt 
waarvoor overleg was gevraagd. Daarnaast zijn met de Minister ook nog een aantal pistes besproken om 
het draagvlak voor windmolens te vergroten. Ook participatie verhogen in de keuze van de plek is een 
mogelijkheid. De gedeputeerde denkt dat participatie van de omgeving bij windmolens kan helpen. Het 
zou goed zijn als vanuit Vlaanderen hiervoor een kader gecreëerd wordt. De gedeputeerde herhaalt dus 
dat het provinciebestuur zeker wil bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van Windkracht 2020 
maar binnen een kader dat rekening houdt met aspecten van ruimtelijke ordening en aspecten van 
milieuhinder voor de omgeving. 
 

Repliek 



 

 

 
De heer Ravyts geeft afsluitend mee dat er grote ongerust bestaat binnen de windenergiesector rond de 
problematiek van Belgocontrol en dat deze problematiek ongetwijfeld vervolgd wordt in de komende 
maanden. 
 
 
Vraag nr. M/2017/77 
van de heer Anthony Dumarey (OpenVld) 

 
Belastbare oppervlakte bedrijfsgebouwen 
 
De heer Anthony Dumarey, OpenVld-raadslid, zegt dat de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-
Vlaanderen een indirecte belasting bleken te heffen op zonnepanelen op bedrijfsdaken. Deze belasting zit 
verscholen in de belastingreglementen van deze provinciebesturen. Alle provincies hebben een algemeen 
belastingreglement die de oppervlakte van onder meer daken meerekent in de belastbare oppervlakte 
van bedrijfsgebouwen indien ze ook effectief worden gebruikt. In de drie betrokken provincies wordt de 
regel volgens Minister Tommelein zo geïnterpreteerd dat ook het leggen van zonnepanelen op 
bedrijfsdaken aan een belasting onderworpen zijn. De werkgeversorganisatie UNIZO ontving heel wat 
klachten van verschillende ondernemingen die een hogere provinciebelasting voorgeschoteld kregen 
omwille van het feit dat hun dak met zonnepanelen als bouwlaag werd meegerekend bij de berekening 

van de verschuldigde belasting. De herziening leidde in sommige gevallen tot een toename van de 
verschuldigde belasting met enkele duizenden euro’s en soms ook een boete. Dit gaat lijnrecht in tegen 
het Vlaams beleid en het vurig pleidooi van Minister Tommelein die de voorbije weken en maanden alles 
uit de kast heeft gehaald om ervoor te zorgen dat bedrijven meer investeren in hernieuwbare energie. Zo 
kunnen bedrijven er mee voor zorgen dat Vlaanderen zijn doelstelling inzake hernieuwbare energie 
alsnog bereikt. De heer Dumarey stelt dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat de provincies de 
belasting op bedrijven aanwenden om een verdoken belasting op duurzame energie te heffen. Hij vraagt 
wat de regels en de visie van het provinciebestuur West-Vlaanderen zijn met betrekking tot de 
belastbare oppervlakte van bedrijfsgebouwen. 
 
Antwoord      
 

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, stelt dat deze vraag de pers niet onberoerd heeft gelaten en zegt 
dat de provincie West-Vlaanderen niet in dat geval is. In West-Vlaanderen vallen de daken die dienen om 
zonnepanelen te plaatsen niet onder het begrip bedrijfsoppervlakte. In West-Vlaanderen was er slechts 
één bedrijf dat toch werd belast maar omwille van het feit dat dat bedrijf zelf de gehuurde daken (voor 
de generatie van zonne-energie) in de Kruispuntbank had aangegeven als bedrijfsoppervlakte. Wanneer 
de administratie de gegevens opvraagt bij de Kruispuntbank en het bedrijf zelf die bedrijfsoppervlakte 
heeft opgegeven, dan heeft het bedrijf zelf bewijslast moeten aanvoeren om aan te tonen dat het niet 
ging om bedrijfsoppervlakte. Een foute aangifte lag aan de basis van dit euvel. Het is meteen ook het 
enige bedrijf in de provincie West-Vlaanderen die in aanraking is gekomen daarmee. De deputatie heeft 
recent, bij de voorbereiding van het belastingreglement 2018, gesteld dat zonnepanelen niet gezien 
worden als bedrijfsoppervlakte en dus niet worden belast. 

 
Repliek 
 
De heer Dumarey dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en is tevreden dat de provincie de 
ondernemers die willen investeren in duurzame energie niet belast. Hij hoopt dat op die manier verder 
alle kansen kunnen gegeven worden aan duurzaam ondernemen. 
 
 
Vraag nr. M/2017/78 
van de heer Bart Wenes (CD&V) 
 
Nachtopvang daklozen 

 
De heer Bart Wenes, CD&V-fractielid, verwijst naar de vele inspanningen die in het verleden door het 
provinciebestuur zijn genomen op het vlak van woonbeleid en in het bijzonder naar de doelgroep 
daklozen toe. Deze problematiek is reëel binnen de centrumsteden. De heer Wenes vraagt naar een 
blijvend engagement van de provincie en de centrumsteden om de geleverde inspanningen verder te 
continueren. Roeselare beschikt over een nachtopvang voor tien personen die in de komende herfst- en 
winterperiode uit te breiden valt met drie personen. Soms blijft toch nog dat dit onvoldoende is. De heer 
Wenes stelt dat de gedeputeerde haar verantwoordelijkheid op dat vlak ongetwijfeld verder zal 
opnemen. De heer Wenens vraagt dan ook of dit initiatief als een aspect van woonbeleid binnen de 
bevoegdheid van de gedeputeerde blijft en of de gedeputeerde actieplannen voorziet om samen met de 
lokale besturen de dienstverlening te continueren. 

 



 

 

Antwoord 
 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, stelt dat het probleem van de nachtopvang al niet meer 
beperkt is tot de winterperiode. Het is stilaan een permanente nood. Het gaat lang niet meer om het 
overbruggen van de winter maar wel over een dak, soms voor een heel jaar, voor bepaalde mensen. De 
provincie startte vanuit nachtopvang voor daklozen tijdens de winter. Zij deed dat vroeger en zal dat 
blijven doen. Het is evenwel nodig, aldus de gedeputeerde, om toe te lichten wat wel en niet (meer) 
mogelijk is. Winter- en nachtopvang heeft immers heel lang in de zogenaamde “grijze zone” gezeten bij 

de voorbereiding van de overdracht van bevoegdheden per 1 januari 2018. Sinds een aantal maanden is 
hierover duidelijkheid en wordt dit gezien als een component van woonbeleid. Deze bevoegdheid blijft bij 
de provinciebesturen. Een aantal andere initiatieven, waaronder het zakboekje voor thuislozen, kunnen 
niet meer gecontinueerd worden. De zogenaamde “nevensteun” valt weg omdat die vanuit Welzijn werd 
opgevolgd. Ook de crisisinterventienetwerken vallen weg, evenals de impulsprojecten. En ook de steun 
aan de regionale samenwerkingsakkoorden kunnen niet langer verdergezet worden. Er kan dus niet 
gesteld worden dat het provinciebestuur haar beleid op identieke wijze kan verderzetten na de 
afslanking. Maar omwille van het feit dat wonen deels gedefinieerd wordt als een plek om te slapen 
binnen de grondgebonden bevoegdheden, voorziet de deputatie niet alleen de bestendiging van de 
middelen voor nachtopvang. Er is ook een plan om een heel sterke ondersteuning te geven naar de echte 
oplossing. Want nachtopvang is per definitie altijd tijdelijk. Met dit bijkomende criterium voorziet de 
deputatie een verhoging van de middelen voor de financiële ondersteuning van de centrumgemeenten. 

Er wordt dus een grotere inspanning geleverd maar minder ruim. De gedeputeerde is er zeker van dat 
centrumsteden meer dan voldoende noden hebben om het verhoogde budget goed in te zetten vanaf 
2018 om te voorkomen dat plaatsen tekort zijn in de winter- en nachtopvang. 
 
Repliek 
 
De heer Wenes is tevreden dat dit aspect van het woonbeleid bij de provincie blijft. Hij is ook blij te 
vernemen dat er bijkomende middelen worden voorzien in 2018. 
 
 
Vraag nr. M/2017/79 
van mevrouw Hilde Decleer (CD&V) 

 
Tussenkomst Europa bij de aankoop van vissersvaartuigen  
 
Mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, zegt dat de provincie West-Vlaanderen de enige provincie is met 
reders en vissersschepen. Mevrouw Decleer duidt dat haar tussenkomst geen betrekking heeft op de 
kustvisserij (het betreft hier dan schepen van minder dan 12 meter) maar wel voor de middenslagtreilers 
die ver in zee varen om te vissen. De sector staat onder druk en om die reden zijn er subsidies voor tot 
het ondersteunen van de visserij zoals voorzien in de verordening inzake het Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij. Als nieuwe prioriteit is voorzien dat het concurrentievermogen en de 
levensvatbaarheid van ondernemingen in de visserijsector dienen bevorderd te worden evenals de 
werkgelegenheid in de sector. In realiteit zijn er ongeveer nog een zeventigtal schepen actief in de 

visserijsector in Vlaanderen. Het jongste schip is 17 jaar oud maar verschillende schepen zijn meer dan 
30 jaar oud. Het is dus overduidelijk dat de sector aangewezen is op vernieuwing en dat nieuwe schepen 
dienen te worden gebouwd. Ondanks het fonds van 60 miljoen euro over een periode van 7 jaar en de 
mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidie voor verbeteringen op de oude schepen is expliciet in 
de verordening aangegeven dat de bouw van nieuwe schepen niet in aanmerking voor financiële steun. 
Mevrouw Decleer vraagt de gedeputeerde om te lobbyen in Brussel om Europa ertoe aan te zetten dit 
artikel te wijzigen in de verordening en minstens in het geval dat een schip wordt vervangen door een 
ander schip. Verschillende reders worstelen immers met de vraag om een nieuw schip aan te kopen. Dat 
is een zeer dure investering en de vervanging/verbetering van een oud schip in plaats van de aankoop 
van een nieuw schip is om verschillende redenen van groot belang. Bij het opknappen van een ouder 
schip wordt belastinggeld verspild want er worden subsidies voorzien wanneer de werkgelegenheid 
verbetert. Bovendien zouden Vlaamse bedrijven hierdoor opdrachten binnenkrijgen wat goed is voor de 

Vlaamse arbeidsmarkt. 
 
Antwoord 
 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt de vraagsteller volledig te kunnen volgen en vindt het absurd 
dat er in het Europees beleid een absoluut verbod zit op het verlenen van subsidies voor nieuwe 
schepen. De gedeputeerde was recent te gast in Urk waar een volledig nieuw prototype schip werd 
gebouwd. Maar er kan inderdaad geen subsidie voor gekregen worden. Dat werkt contraproductief om de 
beste milieuoplossingen te vinden alsook om de beste arbeidsomstandigheden aan boord te hebben. Dat 
is ook niet onbelangrijk want het is een sector waar heel wat wordt gevraagd van de mensen die vissen. 
Ook naar hygiëne aan boord en het vinden van de meest optimale wijze om vis te kunnen bewaren aan 

boord is verbetering mogelijk. Het beste systeem zou dus zijn om ook nieuwe schepen toe te laten. 



 

 

Vanuit Europa is men wantrouwig. Europa vreest dat daardoor de capaciteit naar visserij zou kunnen 
uitbreiden terwijl er op vandaag over quota moet worden onderhandeld. Dat is echter geregeld in de 
quotaregeling en de gedeputeerde vindt het dan ook geen goed argument om de bouw van nieuwe 
schepen niet te willen stimuleren en in plaats daarvan oude schepen te vernieuwen. De gedeputeerde 
steunt de vraag van mevrouw Decleer. Het huidige plan ligt vast tot 2020. De vraag van mevrouw 
Decleer is al aangekaart geworden. De Vlaamse Overheid heeft dit ook reeds aangekaart. Samen met de 
landen betrokken bij het onderzoek naar het effect van de Brexit op de visserij, de sector en de Vlaamse 
Overheid moet het provinciebestuur mee ijveren dat dat zou veranderen. Nieuwe schepen betekent geen 

bijkomende capaciteit maar wel een verbetering van de milieuaspecten en de arbeidsomstandigheden. 
 
 
Vraag nr. M/2017/80 
van de heren Peter Roose (sp.a) en Alex Colpaert (Groen) 
 
Nutriënten in de oppervlaktewateren in landbouwgebied 
 
De heer Peter Roose, sp.a-fractievoorzitter, verwijst naar de bekendmaking van het verslag over de 
aanwezigheid van nutriënten in de Vlaamse waterlopen. Binnen de opmaak van MAP5 was één van de 
doelstellingen om het aantal overschrijdingen van het nitraatgehalte in waterlopen te beperken tot 5 
procent van alle meetplaatsen. Over de periode van de afgelopen winter is men gestand op 21 procent. 

Voor West-Vlaanderen specifiek gaat het zelfs om 37 procent. Voor het Ijzerbekken specifiek is dat zelfs 
50 procent. De heer Roose illustreert met een kaart van de overschrijdingen in Vlaanderen waaruit blijft 
dat de provincie West-Vlaanderen het minst goed scoort. En dit ondanks de vele inspanningen die vanuit 
de provincie worden gemaakt om oppervlaktewateren in landbouwgebied zo neutraal mogelijk te houden. 
De heer Roose vraagt hoe de gedeputeerde de resultaten van de studie ervaart, zeker bij de vaststelling 
dat er opnieuw een lichte stijging is voor de provincie West-Vlaanderen. Aansluitend vraagt de heer 
Roose is welke mate het provinciaal beleid al dan niet moet worden bijgestuurd om de Europese 
doelstellingen uit MAP5 te halen. 
 
De heer Alex Colpaert, Groen-raadslid, zegt dat zijn collega de problematiek voldoende heeft geschetst. 
Hij geeft aan dat hij al voor de derde keer tussenkomst in deze problematiek. Jaar na jaar stelt de heer 
Colpaert vast dat de aangekondigde verbetering zich vertaald in minder goede resultaten. Vorig jaar 

stelde de gedeputeerde reeds dat de norm van 5 procent niet zal worden gehaald voor 2018 maar dat de 
verbeteringen Europa voldoende konden overtuigen dat de provincie West-Vlaanderen voldoende 
inspanningen levert. De resultaten tonen echter aan dat dit niet het geval is, de resultaten worden 
slechter. Bovendien kan ook vastgesteld worden dat de overschrijding in het Ijzerbekken 50 procent 
bedragen maar dat er zelfs punten zijn waar meer dan éénmaal een overschrijding is vast te stellen. De 
heer Colpaert wil toch ook wijzen op de positieve resultaten van de inspanningen die in de Brugse 
polders zijn gedaan. Daar is men erin geslaagd om veel dichter bij de norm van 5 procent te raken. 
Globaal heeft dat echter niet veel impact op de resultaten voor West-Vlaanderen. 37 procent is echt geen 
goed resultaat. Het is duidelijk dat er in de laatste drie jaar geen vooruitgang is geboekt ondanks de vele 
inspanningen die via Inagro worden gedaan. De heer Colpaert vraagt welke maatregelen de provincie zal 
nemen om te vermijden dat Europa zelf maatregelen zal nemen. 

 
Antwoord 
 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, stelt dat het ene gebied natuurlijk niet het andere gebied is. Dat 
heeft belangrijke gevolgen. De Brugse polder boekt mooie resultaten maar de aard van de grond van de 
Brugse polder maakt het makkelijker om goede resultaten te halen. Het gebied waarin men zich bevindt 
speelt een belangrijke rol. Het klimaat speelt eveneens een belangrijke rol. De droogte van de afgelopen 
zomer bijvoorbeeld zal ervoor zorgen dat bij regen de stikstof (die niet door de planten is opgenomen 
kunnen worden) in één keer in de beek terechtkomt wat leidt tot pieken. Het is een zeer complex 
verhaal. Maar het laaghangend fruit is geplukt als het gaat over het halen van de normen. Op Vlaams 
niveau haalt 20 procent de norm niet, in West-Vlaanderen hebben we echter nog een langere weg te 
gaan. Het is niet juist dat er geen vooruitgang is. Alleen is de norm vastgepind op 50 milligram. Er kan 

worden vastgesteld dat het aantal rode MAP-punten gelijk blijft maar er worden minder hoge gemiddelde 
concentraties gemeten, wat betekent dat er minder pieken zijn. De overschrijdingen zijn dus minder en 
er komen dus minder nutriënten in het oppervlaktewater terecht. Ook het aantal overschrijdingen in de 
rode MAP-punten is gedaald. Op dat vlak wordt er dus zeker vooruitgang geboekt. De resultaten van de 
studie concentreren zich rond de norm van 50 milligram. Je zit er dus boven of onder. Alle vooruitgang 
die wordt geboekt tot je onder de norm zit telt dus in feite niet mee in de studie. En dat is frustrerend. 
De gedeputeerde zegt trouwens dat West-Vlaanderen de enige regio in Europa is die al haar kleine 
waterlopen op een dergelijke manier blootlegt. West-Vlaanderen heeft zich dus erg kwetsbaar opgesteld 
door een heel uitgebreid MAP-meetpuntennetwerk op te bouwen. Dat vraagt een andere manier van 
beoordelen vindt de gedeputeerde dan wanneer louter wordt gekeken naar de grote rivieren in een regio. 
De gedeputeerde pleit dan ook voor een stuk begrip in de manier waarop de resultaten van de studie 

worden geïnterpreteerd. Het is een hemelsbreed verschil wanneer enkel wordt gemeten in grote 



 

 

waterlopen dan wanneer metingen gebeuren tot in het kleinste beekje toe. In die optiek vindt de 
gedeputeerde dat er wel voldoende argumenten naar Europa toe te formuleren zijn. De situatie verbetert 
wel degelijk wat niet betekent dat er geen bijkomende inspanningen moeten worden gedaan om te 
blijven zakken. Er zijn trouwens al aanpassingen gebeurd binnen het systeem. Er zijn bijvoorbeeld 
waterkwaliteitsgroepen opgericht. Maar er zal nog intensiever naar de mensen zelf worden gestapt in de 
omgeving van de MAP-meetpunten. Zo kan samen met de boeren bij de beken zelf worden gekeken wat 
het probleem is en hoe het aangepakt kan worden. Die intensieve aanpak leidt tot resultaten. De 
gedeputeerde verwijst naar het Leiebekken waar in 66 procent van de punten de nitraatgehaltes in 

positieve zin evolueren. In het Ijzerbekken is dat 40 procent. Het zijn op vandaag nog geen groene MAP-
punten maar de volumes aan nitraatoverschrijdingen zakken wel. Er wordt ook gesensibiliseerd. In de 
vaktijdschriften loopt een sensibiliseringscampagne onder de vorm van cartoons van de MAP-man 
waarlangs allerhande boodschappen worden meegegeven omtrent mest. Op velerlei manieren wordt dus 
samen met de land- en tuinbouw gewerkt rond de MAP-meetpunten. De gedeputeerde weet niet of deze 
argumenten Europa zullen overtuigen maar hij weet wel dat er geen enkele regio in Europa is die zoveel 
inspanningen doet en zo transparant zijn gegevens omtrent stikstof blootlegt. De gedeputeerde heeft al 
tweemaal met Europese ambtenaren bezoeken afgelegd om te tonen hoe wordt gewerkt. Wanneer bij de 
vraag stelt of er nog regio’s in Europa zijn waar op deze manier wordt gewerkt dan blijft het stil. De 
gedeputeerde vindt ook dat West-Vlaanderen op dat vlak een voorbeeld is. Toch is er nog een lange weg 
af te leggen wat te maken heeft met de intensieve landbouw en het feit dat West-Vlaanderen meer dan 
60 procent van alle groenten voor Vlaanderen produceert. In sommige teelten is het niet evident om de 

normen te halen. De gedeputeerde stelt ook dat er in feite geen alternatief is. Samen zoeken naar 
oplossingen is het antwoord en daar wil de gedeputeerde voor blijven gaan. 
 
Replieken 
 
De heer Roose bevestigt dat de provincie West-Vlaanderen zich kwetsbaar heeft opgesteld. Maar de 
gedeputeerde zelf gaan aan waarom het noodzakelijk is om veel te blijven controleren. De intensieve 
landbouw en de groententeelt zijn belangrijke factoren. Er moeten dus nog inspanningen geleverd 
worden. De heer Roose ontkent niet dat de gemaakte inspanningen tot een daling van het nitraatgehalte 
leiden. Maar uiteindelijk zal Europa West-Vlaanderen afrekenen op de norm. De heer Roose vraagt 
daarom of er een plan voor handen is om de norm te halen, dan wel dat de veronderstelling is dat de 
norm nooit zal worden gehaald. Het is belangrijk om de ambitie correct te formuleren. 

 
De heer Colpaert stelt dat de gedeputeerde er welbespraakt in slaagt om iedereen te overtuigen van de 
inspanningen die gedaan worden. De heer Colpaert vindt dat heel goed en hoopt dat de gedeputeerde op 
eenzelfde manier ook Europa zal kunnen overtuigen. 
 
 
Vraag nr. M/2017/81 
van de heer Herman Lodewyckx (Groen) 
 
Westtoer en de vzw Toeristische Ontsluiting 
 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, verwijst naar het nieuws dat er een nieuwe ferry-lijn zou 
opengaan tussen Ramsgate en Oostende. Een aantal jaar geleden is er ook een ferry-lijn ingericht maar 
te voet of met de fiets kon daar geen gebruik van worden gemaakt. De lijn kon enkel gebruikt worden 
indien met gemotoriseerd was. Vandaar de bezorgdheid van een aantal inwoners van Oostende. De heer 
Lodewyck wil dus graag weten wat de mogelijkheden zijn die de ferry-lijn opent. Via Westtoer bestaat er 
ook een vzw Toeristische Ontsluiting. Deze is eenmalig ingezet voor het vliegverkeer uit Barcelona om 
Spaanse toeristen naar West-Vlaanderen te krijgen. Het succes daarvan is twijfelachtig. De heer 
Lodewyckx vraagt hoe de vzw Toeristische Ontsluiting via Westtoer kan ingezet worden om te zorgen dat 
passagiers te voet of met de fiets gebruik kunnen maken van de ferry-lijn. 
 
Antwoord 
 

De heer Franky De Block, gedeputeerde, wil duidelijk stellen dat het zeer positief is dat er opnieuw een 
ferry-lijn komt. De lijn start vanaf 1 maart 2018. Het is mogelijk dat er vanaf de zomer ook ruimte zou 
zijn voor passagiersvervoer. Veel meer informatie is daarover nog niet ter beschikking. De gedeputeerde 
vraagt zich af in hoeverre het een passagiersferry zal zijn dan wel een ferry voor vrachtvervoer waar ook 
passagiers meekunnen. Dat maakt natuurlijk een wereld van verschil in termen van beleving. Dit moet 
dus verder opgevolgd worden. Belangrijk is dat het vooronderzoek uitwijst dat het een solide 
maatschappij is. De haven is niet over één nacht ijs gegaan alvorens haar goedkeuring te geven voor de 
nieuwe lijn. Indien zou blijken dat het mogelijk is moet worden gemikt op duurzaamheid. Dan moet ook 
gekeken worden of de inkomende trafiek via de vzw Toeristische Ontsluiting kan ondersteund worden. 
Zoals de heer Lodewyckx weet uit de beheersorganen van Westtoer staat de vzw Toeristische Ontsluiting 
momenteel “on hold” tot er een nieuw positief initiatief komt dat inkomend toerisme propageert. Groot-

Brittannië genereert een dergelijke stroom.  



 

 

 
Repliek 
 
De heer Lodewyckx antwoordt dat er al vele jaren ongeduld is met betrekking tot de vzw Toeristische 
Ontsluiting en zou graag zien dat ze in actie schiet. Er is niet alleen de ferry-lijn, er zijn ook 
mogelijkheden rond spoorverkeer naar Frankrijk. Als de vzw daarin niet lukt stelt de heer Lodewyckx het 
verder bestaan van de vzw in vraag 
 

 
Vraag nr. M/2017/82 
van de heer Tijl Waelput (N-VA) 
 
Bulskampveld 
 
De heer Tijl Waelput, N-VA-raadslid, zegt dat Vlaanderen één nationaal park telt in Limburg sinds 2006. 
Wallonië heeft er geen, Nederland heeft er een twintigtal. In vergelijking met andere Europese landen 
hinken we sterk achterop, aldus de heer Waelput. Een nationaal park in definitie is een natuurgebied met 
een aaneengesloten oppervlakte van aanzienlijke omvang dat beschermd wordt en waar de hoogste 
autoriteit van een land zich verantwoordelijk voor voelt. De Nederlandse overheid definieert dit als een 
aaneengesloten natuurgebied van minstens 1.000 hectare bestaande uit natuurterreinen, wateren en 

bossen met een bijzondere landschappelijke gesteldheid van planten en dierenleven waar tevens goede 
mogelijkheden zijn voor recreatief medegebruik. Vlaanderen heeft bij de oprichting van de Hoge Kempen 
die criteria overgenomen. Vorige maand lanceerde de jongerenafdeling van N-VA het idee om meer 
gebieden in Vlaanderen als nationaal park te erkennen. Daarbij werd Bulskampveld als potentieel 
nationaal park naar voor geschoven dat voldoet aan alle criteria hiervoor. In de pers vernam de heer 
Waelput dat een werkgroep effectief bezig zou zijn met de voorbereidingen voor de aanvraag van de titel 
nationaal park. De heer Waelput wil graag weten of dit bericht klopt en, indien dit zo is, hoever het staat 
met de voorbereidingen. 
 
Antwoord 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat het bericht niet klopt. Er is verwarring ontstaan tussen 

het begrip landschapspark en nationaal park aldus de gedeputeerde. Wat wel klopt is dat de provincie 
niet alleen met een werkgroep bezig is maar al jaren via een stuurgroep wordt gewerkt rond het beter op 
de kaart zetten van het landschapspark Bulskampveld. Alle betrokken actoren, zijnde de vijf gemeenten 
en de achttien partners (waaronder de Vlaamse Landmaatschappij, de regionale landschappen 
bijvoorbeeld )samen werken hieraan mee. De realisatie van parking Aanwijs is een voorbeeld van deze 
samenwerking. Er zijn goeie contacten met de horeca. Alle actoren worden op die manier rond natuur en 
recreatie samengebracht om het gebied beter op de kaart te zetten. De gedeputeerde geeft mee dat 
voor wat betreft de criteria om als nationaal park erkend te worden de provincie wellicht aan de 1.000 
hectare zou raken. Maar het landschapspark Bulskampveld is geen aaneengesloten natuurgebied. Maar 
er wordt dus al jaren hard gewerkt om het landschapspark Bulskampveld steeds beter op de kaart te 
zetten. Dat gebeurt trouwens ook voor de Zwinregio en het landschapspark Ijzervallei. 

 
Repliek 
 
De heer Waelput zegt verwondert te zijn door het feit dat de gedeputeerde zegt dat het bericht niet klopt 
terwijl hij wel degelijk wordt geciteerd. De heer Waelput begrijpt niet goed wat de gedeputeerde 
tegenhoudt om de titel nationaal park aan te vragen. 
 
 
Vraag nr. M/2017/83 
van de heer Dirk De fauw (CD&V) 
 
Vrijwilligersverzekering 

 
De heer Dirk De fauw, CD&V-raadslid, zegt dat de provincie West-Vlaanderen tien jaar geleden de 
voortrekker was om een gratis vrijwilligersverzekering in het leven te roepen zodat vrijwilligers een 
gratis verzekering konden krijgen. Dit voorbeeld werd door andere provincies met veel interesse gevolgd 
en op een bepaald ogenblik heeft de Vereniging voor Vlaamse Provincies dit initiatief naar zich 
toegetrokken om het te veralgemenen in Vlaanderen. Er zijn daarvoor toen middelen gekomen van de 
Nationale Loterij. Dit beleidsinitiatief liep erg vlot tot op het ogenblik dat de Vlaamse Regering besliste 
om de persoonsgebonden aangelegenheden niet langer tot het bevoegdheidspakket van de Vlaamse 
provincies te rekenen. De vrijwilligersverzekering komt dus per 1 januari 2018 te vervallen. De heer De 
fauw zegt dat de gedeputeerde terecht een schrijven heeft gericht aan alle vrijwilligersorganisaties die 
een beroep doen op de vrijwilligersverzekering met de boodschap dat de provincies dit niet langer mogen 

doen en dat Vlaanderen dit zal overnemen. Het is het Vlaamse beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en 



 

 

Media die dit overneemt. In haar schrijven gaf de gedeputeerde ook aan op welke webpagina de 
verenigingen meer informatie kunnen vinden. Daarop staat te lezen dat meer concrete informatie over 
de aanpak van het vervolg van de vrijwilligersverzekering volgt in de maand november alsook de tip om 
in te schrijven op de nieuwsbrief van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media om verder op de 
hoogte gehouden te worden. De heer De fauw meent dat dit niet kan dat zoveel organisaties in het 
ongewisse worden gehouden. Organisaties stellen de vraag of ze een privé verzekeraar moeten 
aanschrijven omdat ze door Vlaanderen in het ongewisse worden gehouden. Het is een slechte zaak dat 
vrijwilligersorganisatie momenteel geen duidelijk hebben terwijl het vroegere systeem via de provincies 

feilloos werkte. De heer De fauw vraagt de gedeputeerde om de Minister te vragen op heel korte termijn 
duidelijk te scheppen over de vrijwilligersverzekering. 
 
Antwoord 
 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt het helemaal eens te zijn met de vraagsteller. Zij 
geeft aan 2.477 brieven te hebben verstuurd naar evenveel vrijwilligersorganisaties in West-Vlaanderen, 
op vraag van Brussel, om iedereen te verwittigen dat de vrijwilligersverzekering provinciaal ten einde 
loopt op 31 december 2017. De polis is ondertussen opgezegd. Mevrouw de gedeputeerde erkent dat de 
situatie onduidelijk is, het schrijven vanuit de provincie was dat evenwel niet. Het is de website van 
Vlaanderen die niet toegankelijk en niet duidelijk is. De gedeputeerde raadt de heer De fauw aan deze 
vraag in het parlement te stellen. Los daarvan zegt mevrouw dat ze met de huidige Vlaamse 

transitiemanager, de heer Jan Denolf, makkelijk contact kan leggen. Op die manier volgt ze de stand van 
zaken continu op. De middelen van de Nationale Loterij zijn niet uitgeput maar zitten op vandaag nog 
niet bij de bevoegde Vlaamse Minister. Vlaanderen zal dit via het nieuwe vrijwilligersplatform overnemen. 
Vlaanderen werkt hiervoor samen met Belfius. De praktische vragen zoals of er iets moet worden 
ondernomen door de 2.477 vrijwilligersorganisaties dan wel of alles automatisch verder loopt, kunnen op 
vandaag nog niet worden beantwoord door Vlaanderen. Het zijn net die vragen die erg vervelend zijn. De 
gedeputeerde heeft de vraag van de heer De fauw overgemaakt aan Vlaanderen. We staan op zes weken 
van de overdracht. De gedeputeerde zegt dat de provincie West-Vlaanderen de pionier was van dit 
voorstel en daarom ook het meeste moet duwen om de transitie vlot te laten verlopen. Vlaanderen 
twijfelt niet aan de meerwaarde van dit initiatief maar Vlaanderen heeft moeite om de meer dan 10.000 
organisaties te informeren die vinden dat Vlaanderen toch wel veraf is. 
 

Repliek 
 
De heer De fauw dankt de gedeputeerde en hoopt dat alle organisaties en hun vrijwilligers niet in de kou 
zullen staan. 
 
 
Vraag nr. M/2017/84 
van de heer Kristof Pillaert (N-VA) 
 
European disability card 
 

De heer Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter, zegt dat op 19 oktober ll. dit initiatief werd gelanceerd. 
Het gaat om een kaart waarbij iemand kan aantonen dat hij of zij erkent is als persoon met een 
beperking en op die manier bepaalde voordelen kan genieten of een korting kan krijgen. Die voordelen 
zijn voorlopig beperkt tot de domeinen Sport, Vrijetijd en Cultuur. De provincie is natuurlijk per 1 januari 
2018 niet meer bevoegd voor deze beleidsdomeinen maar beschikt over de provinciale domeinen, het 
provinciaal Olympisch zwembad en de Transfosite bijvoorbeeld. Het is niet de bedoeling van de kaart om 
bijkomende voordelen te creëren maar wel om het voor personen met een beperking eenvoudig toe te 
laten deze beperking aan te tonen. Daarom is het belangrijk dat zoveel instellingen als mogelijk de kaart 
erkennen. Daarvoor kan men zich aanmelden op de website van de FOD Sociale Zaken. Hoe meer 
instellingen de kaart erkennen, hoe meer publiciteit aan dit initiatief wordt gegeven. De heer Pillaert 
vraagt aan de deputatie om in te tekenen op dit initiatief met alle instellingen die onder haar 
bevoegdheid vallen en om er de nodige publiciteit aan te geven. 

 
Antwoord 
 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat het een zeer recent initiatief is dat verder onderzocht 
moet worden. Maar hij geeft vooral aan dat de beleidsdomeinen waarbinnen de kaart van toepassing is 
niet langer behoren tot het takenpakket van de provincies. De heer Pillaert verwijst naar 
provinciedomeinen waar nog sportbeoefening gebeurt maar de uitbating van deze activiteiten gebeurt 
door private actoren. De duiktank Transfo is een privéonderneming, net zoals het zwembad. Voor de 
bevoegdheid Sport kan de gedeputeerde zich niet meteen aangesproken voelen, ook al vindt hij het 
initiatief zeer waardevol. 
 



 

 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat hij het bijzonder waardeert dat de heer Pillaert een 
Europees initiatief van eurocommissaris Marianne Thijssen steunt. De provincie is het idee genegen en 
zal nagaan op welke wijze de provinciedomeinen hierin kunnen passen. De gedeputeerde vraagt tijd om 
dit te onderzoeken. 
 
Repliek 
 
De heer Pillaert dankt de gedeputeerden voor het antwoord en is tevreden dat de deputatie op de vraag 

wil ingaan. Hij geeft ook aan dat over de partijgrenzen kan worden gedacht. 

 

 
*** 

 
Agendapunt 2 Goedkeuring van de lijst van organisaties waarin de provincie deelneemt of 
waarin ze zich laat vertegenwoordigen en waarvoor de deelname of vertegenwoordiging 
wordt stopgezet en goedkeuring van de lijst van adviesorganen die worden opgeheven 
(ingevolge de gewijzigde taakstelling van de provincies) 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, heeft een technische vraag met name of de SOM nog 
bestaat. Hij dacht dat deze organisatie was ingekanteld in het agentschap Inburgering.  
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, bevestigt de inkanteling en geeft aan dat gedeputeerde 
Vereecke hiervoor is bevoegd omwille van de band met onderwijs en Nederlandse taal (Huis van het 
Nederlands). 
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Desoete, Janssens, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Bultinck, Buyse, 
Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 

Dejaegher, Dumarey, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
Besluit van de provincieraad houdende goedkeuring van de lijst van organisaties waarin de 
provincie deelneemt of waarin ze zich laat vertegenwoordigen en waarvoor de deelname 
wordt stopgezet en goedkeuring van de lijst van adviesorganen die worden opgeheven 
(ingevolgde de gewijzigde taakstelling 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen:  
 

- Het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (missie – ingangsdatum wijziging op 1 januari 
2018) en 188 (deelname van de provincies aan rechtspersonen) en 193 (adviesraden en 
overlegstructuren) 
 

- Het gegeven dat de provincies geen bevoegdheden of taken meer uitoefenen m.i.v. 1 januari 
2018 voor de aangelegenheden, vermeld in art. 4 en 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen 

 
- De screening van de vigerende lijst van organisaties waarin de provincie deelneemt of zich laat 

vertegenwoordigen 
 



 

 

- De screening van de vigerende lijst van adviesraden 
 

- De overwegingen om hetzij te blijven deelnemen/vertegenwoordigd te zijn, hetzij uit te 
treden/niet meer vertegenwoordigd te zijn, zoals opgenomen in de toelichtende nota van de 
deputatie aan de provincieraad bij dit besluit  
 

- Op voorstel van de deputatie 

 
 
BESLUIT:  
 
 

Artikel 1 : 
 
 
De provincie West-Vlaanderen beëindigt, m.i.v. 1 januari 2018, haar deelname of vertegenwoordiging in:
  
 

 In Flanders Fields Museum vzw 

 

 Concertgebouw Brugge vzw 

 

 Mu.Zee vzw (decretaal geregeld) 

 

 De LOGO’s (Brugge-Oostende, Leieland en Midden-West-Vlaanderen) 
 

 SOM West-Vlaanderen (voorheen Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen) 
 

 Koningin Elisabeth Instituut (KEI) 
 

 
Art. 2:  
 

De volgende adviesraden worden m.i.v. 1 januari 2018 opgeheven: 
  
 

 Provinciale jeugdraad 
 

 Provinciale ouderenadviesraad 
 

 Toegankelijkheidsplatform  
 

 Raad voor cultuur 
 

 Commissie voor artistiek-culturele initiatieven 
 

 Commissie voor sociaal-culturele initiatieven 
 

 Commissie voor erfgoedinitiatieven 
 

 Provinciale sportraad West-Vlaanderen 

 
 
Art. 3:  
 
Dit besluit wordt betekend aan de in artikel 2 en 3 betrokken organisaties.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het uitlenen van 
audiovisueel materiaal, tentoonstellingsmateriaal, educatief materiaal en provinciaal 
promotiemateriaal 
 



 

 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Peter Roose, sp.a-fractievoorzitter, geeft aan dat de bijwerking van het reglement een 
verbetering is. Naar aanleiding van dit dossier heeft hij op de website gezocht naar de toepassing om 
online te reserveren. De heer Roose stelt vast dat die toepassing nogal verborgen zit op de provinciale 

website. De heer Roose vraagt of dit duidelijk op de website kan worden geplaatst zodat het voor 
burgers en verenigingen eenvoudig te vinden is. 
De heer Guide Decorte, gedeputeerde, vindt het een zeer goede suggestie. Het provinciebestuur is bezig 
met de bouw van een nieuwe website en in de voorbereidende analyse kon vastgesteld worden dat de 
dienstverlening van de uitleendienst één van de belangrijkste diensten is waarvoor burgers gebruik 
maken van de provinciale website. In de nieuwe website zal hieraan voldoende aandacht worden 
besteed. Hij gaat ook na of er op de bestaande website iets kan aangepast worden. 
De heer Roose dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en zegt dat het nuttig kan zijn dat steden en 
gemeenten deze link opnemen op hun gemeentelijke website. Er zijn immers heel wat steden en 
gemeenten die ook materiaal uitlenen. Op die manier kunnen ze complementair werken. Dat zou een 
meerwaarde betekenen voor de verenigingen. 
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit:. 
de dames Carette, Castelein C, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Desoete, Janssens, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Bultinck, Buyse, 
Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 

Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET UITLENEN VAN AUDIOVISUEEL MATERIAAL, 
TENTOONSTELLINGSMATERIAAL, EDUCATIEF MATERIAAL EN PROMOTIEMATERIAAL 
 
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 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale takenbehartiging) en 43, §2 (exclusieve bevoegdheid 
van de provincieraad tot vaststellen van provinciale reglementen) 

- Het besluit van de provincieraad dd. 27 juni 2013 tot vaststellen van het provinciaal reglement met 
betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal 

- De nood aan een herwerking naar aanleiding van wijzigingen in het aanbod en in de organisatie van 
de provinciale uitleendienst 

- Het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Het bijgevoegde reglement betreffende het uitlenen van audiovisueel materiaal, 
tentoonstellingsmateriaal, educatief materiaal en promotiemateriaal wordt vastgesteld. 
 
Art. 2: 
De provincieraad machtigt de deputatie om in uitvoering van dit reglement volgende zaken vast te 
leggen: 
- Uitleenposten, openingsuren en aanbod 
- Wijzigingen in reservatie/annulatie 
- Tarieven voor definitief verloren materiaal 
- Tarieven voor reiniging en schade 

- Huurtarieven materiaal 



 

 

- Andere zaken omtrent de werking van de uitleendienst die niet uitdrukkelijk in het reglement zijn 
geregeld 

 
Art. 3: 
Het besluit van de provincieraad dd. 27 juni 2013 tot vaststellen van het provinciaal reglement met 
betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en tentoonstellingsmateriaal wordt 
met de inwerkingtreding van dit nieuwe reglement opgeheven.  
 
Art. 4: 
Alle reservaties die worden afgehaald na 1 november 2017 vallen onder het nieuwe reglement. 
Door een reservatie te plaatsen erkent de klant kennis te hebben genomen van het reglement en 
verklaart hij het zonder enig voorbehoud deze te aanvaarden. Voor reservaties die voor 1 november 

2017 werden gemaakt, maar na 1 november 2017 worden opgehaald, tekent de klant bij afhaling af voor 
kennisname van het nieuwe reglement en aanvaarding ervan zonder voorbehoud. 
 
Art. 5: 
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2017. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Benoemen van één bedrijfsrevisor voor het autonoom provinciebedrijf 
Westtoer 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Desoete, Janssens, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Bultinck, Buyse, 
Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT BENOEMEN VAN EEN BEDRIJFSREVISOR VOOR 
WESTTOER APB 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 236 §1 
- het besluit van de provincieraad van 30 maart 2000 tot oprichting van een autonoom provinciebedrijf 

met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen 
- het besluit van de provincieraad van 25 oktober 2012 tot goedkeuring van de statuten van Westtoer 

apb, inzonderheid artikel 28 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad benoemt één bedrijfsrevisor voor Westtoer apb in uitvoering van artikel 236 §1 van het 
provinciedecreet en van artikel 28 van de statuten van Westtoer apb. 



 

 

 
Art. 2: 
Voor de benoeming van de bedrijfsrevisor, die dient te worden gekozen onder de leden van het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren, gebeurt de toewijzing als overheidsopdracht voor de aanneming van diensten 
op grond van de onderhandelingsprocedure. 
Voor de uitvoering hiervan wordt machtiging gegeven aan de deputatie. 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Goedkeuren van de jaarrekening van 2015 en 2016 van Westtoer apb conform 
de BBC regelgeving 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 

Desoete, Janssens, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Bultinck, Buyse, 
Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en 
Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE JAARREKENING 2015 EN 2016 

VAN WESTTOER APB CONFORM DE BBC REGELGEVING 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

 het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
taakbehartiging), 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en 229 §3 laatste alinea 

 het besluit van de provincieraad dd. 25 oktober 2012 houdende de vaststelling van de statuten 
van Westtoer apb 

 het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 houdende de vaststelling van de 
beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2014-2018 

 het besluit van de provincieraad dd. 23 juni 2016 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 
2015 van Westtoer apb 

 het besluit van de provincieraad dd. 22 juni 2017 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 
2016 van Westtoer apb 

 het voorstel van de deputatie 

 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De jaarrekening 2015 en de jaarrekening 2016 van Westtoer apb conform de BBC regelgeving worden 
goedgekeurd met volgende documenten in bijlage : 
 

- Beleidsnota 
o Doelstellingenrealisatie  



 

 

o Schema J1  
o Financiële toestand  

- Financiële nota 
o Schema J2  
o Schema J3  
o Schema J4  
o Schema J5  

- Samenvatting algemene rekeningen 

o Schema J6  
o Schema J7  

- Toelichting exploitatierekening 
o Activiteitenrapport 
o Schema TJ1  
o Schema TJ2  

- Toelichting investeringsrekening 
o Activiteitenrapport 
o Schema TJ3  
o Schema TJ4  
o Schema TJ5  

- Toelichting liquiditeitenrekening 

o Schema TJ6  
- Overzicht van toegestane subsidies per beleidsveld: niet van toepassing 
- Toelichting samenvatting algemene rekeningen 

o Schema TJ7  
o Waarderingsregels (zie bijgevoegde jaarrekening)  
o Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen: niet van toepassing. 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Verlenen van delegatie van planningsbevoegdheid aan de stad Waregem voor 
de gedeeltelijke herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
“rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem” en de algemene ontsluiting van het gebied in het 
kader van de opmaak van een gemeentelijk RUP 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Mevrouw Marianne Verbeke, N-VA-raadslid, zegt dat er natuurlijk niks tegen de vraag is van de stad 
Waregem voor de aanpassing van het PRUP met het oog op het volkstuinpark en de ontsluitingsweg. Het 
is wel vreemd dat tijdens de gemeenteraad van 3 oktober ll. door het stadsbestuur is gezegd dat er geen 
probleem was met de bestemming terwijl ze ondertussen wel al de aanpassing van het PRUP hadden 
aangevraagd. De N-VA-fractie zal dit dossier goedkeuren want ze vindt het een erg interessant 
toekomstproject. 

 
De heer Rik Soens, CD&V-raadslid, zegt heel tevreden te zijn dat mevrouw Verbeke het idee genegen is 
om de volkstuintjes daar in te richten. Het is zo dat Waregem de gronden aangekocht heeft van Aquafin 
die specifiek toegelicht had dat de aanwending voor openbaar nut bedoeld was waarbij waterzuivering 
specifiek stond vermeld. Daarom is de herziening noodzakelijk. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen. 
 

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



 

 

Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

 
Besluit van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen houdende het delegeren van 
de planningsbevoegdheid voor de herziening van het PRUP “rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Waregem” aan de stad Waregem. 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 57 (medebewind); 

 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzonderheid artikel 2.2.18.§1 dewelke bepaalt dat 
de voorschriften van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet kunnen afwijken van de 
voorschriften van provinciale en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen tenzij de provincieraad, 
respectievelijk de Vlaamse Regering daarvoor hun instemming verlenen. In dat geval vervangen de 
voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, voor het grondgebied waarop ze 

betrekking hebben, de voorschriften van het provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, 
tenzij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan het uitdrukkelijk anders bepaalt. De instemming 
wordt schriftelijk gegeven, uiterlijk op of naar aanleiding van de plenaire vergadering over het plan 
waarvoor de instemming vereist is. Het besluit waarbij de instemming wordt verleend, bevat een 
omschrijving van het te plannen onderwerp en van het gebied waarop het plan of planonderdeel 
betrekking heeft, en vermeldt de voorschriften van het provinciaal of gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan die zullen worden opgeheven. 

 het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het decreet van 17 december 1997 houdende de 
bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van 23 september 1997 houdende de 
definitieve vaststelling van het RSV; 

 het ministerieel besluit houdende goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan voor de Provincie 

West-Vlaanderen (PRS-WV) van 6 maart 2002 en het addendum op het PRS-WV, goedgekeurd bij 
ministerieel besluit van 11 februari 2014; 

 het richtinggevend gedeelte van het RSV dat stelt dat het de provincie toekomt een ruimtelijk 
uitvoeringsplan op te maken voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) waarvan de 
afvalstromen afkomstig zijn van twee of meerdere gemeenten niet behorende tot een regionaal of 
grootstedelijk gebied of een poort op Vlaams niveau; 

 dat de in dit bestemmingsplan te bestendigen en beperkt uit te breiden RWZI zal instaan voor de 
zuivering van het huishoudelijk afvalwater van delen van de gemeenten Waregem, Anzegem en een 
zeer kleine fractie van de gemeente Kruishoutem (Oost-Vlaanderen); 

 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem” goedgekeurd bij 
ministerieel besluit op 5 januari 2006, waarbij de bestaande RWZI te Waregem bestendigd en 
beperkt uitgebreid wordt en waarbij een “zone voor agrarische activiteiten voorbehouden als 

reservegebied voor beperkte industriële activiteiten” en een “zone voor natuurgebied” op het 
gewestplan, wordt omgezet naar een gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater 
“Waregem” en een gebied voor natuurontwikkeling “Waregem”; 

 de aanduiding in het RSV van Waregem als kleinstedelijk gebied, waarbij de bevoegdheid om 
kleinstedelijke gebieden af te bakenen toegekend wordt aan de provincies.  

 De vraag van het stadsbestuur dd. 1 juni 2017 om een delegatie van planningsbevoegdheid te 
verkrijgen betreffende het opmaken van een gemeentelijk RUP om zo een deel van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem” te herzien. Deze vraag tot 
herziening is eerder beperkt en betreft een perceel (1e afdeling, sectie C, nr. 205G) ter realisatie van 
een loods voor het ‘Kelderke’ (welzijnshuis), een nieuwe vaste ontsluitingsweg voor de site van 
Aquafin die beter aantakt op de Vijvseweg via de ontsluiting van het bedrijventerrein de Windhoek, 

de realisatie van volkstuintjes tussen de ontsluitingsweg en het RWZI en bijkomende 
parkeerinfrastructuur voor de activiteiten op de Windhoek. De voorschriften van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan die zullen worden gewijzigd, hebben betrekking op artikel 1 (gebied voor 
zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater “Waregem”).  

 De deputatie is de mening toegedaan dat het opportuun is de bevoegheid voor een beperkte 
herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem” te 
delegeren aan de stad Waregem en dat dit de voorkeur geniet boven het opstarten van een 
bijkomende procedure op provinciaal niveau.  



 

 

 het voorstel van gedeputeerde De Block; 

 na beraadslaging. 

 
Besluit 
Enig artikel: 
De delegatie van de planningsbevoegdheid voor de herziening van een deel van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan “rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem” in functie van een herbestemming van een 
gedeelte van het gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater “Waregem” wordt aan de stad 

Waregem verleend in toepassing van artikel 2.2.13 §3 van de Codex RO in het kader van de opmaak van 
een gemeentelijk RUP. 
  
 

*** 
 

Agendapunt 7 Verlenen van delegatie van planningsbevoegdheid aan de stad Blankenberge 
voor de gedeeltelijke herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Cluster voor 
de bestaande regionale bedrijven langs de Brugse Steenweg ” voor het gedeelte van de site 
Gerco  

 
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 Luc Hoflack, N-VA-raadslid, vraagt of het de normale procedure is dat vanuit de provincie 
delegatie van planningsbevoegdheid wordt verleend aan een gemeente of een stad. 
 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat dit in bepaalde gevallen gebeurd. Het komt ook voor 
dat Vlaanderen bijvoorbeeld delegeert aan de provincies omwille van een specifieke know-how inherent 
aan het project. In dit dossier is het zo dat Blankenberge dit perfect zelf kan. Het betekent meteen ook 

een ontlasting van de provinciale diensten. Bovendien zal dit in het kader van goed nabestuurschap 
verantwoordelijk worden gedelegeerd.   
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 60 ja-stemmen bij 2 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Desoete, Janssens, Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbussche, 

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

 
Besluit van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen houdende het delegeren van 
de planningsbevoegdheid voor de gedeeltelijke herziening van het PRUP cluster van 
bestaande zonevreemde regionale bedrijven langs de Brugse Steenweg te Blankenberge. 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 57 (medebewind); 

 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzonderheid de art. 2.2.2§ 2 en 2.2.18, §1 

dewelke bepalen dat de voorschriften van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen niet 
kunnen afwijken van de voorschriften van de provinciale en de gewestelijke ruimtelijke 



 

 

uitvoeringsplannen, tenzij de provincieraad, respectievelijk de Vlaamse Regering instemming 
daarmee verleent. In dat geval vervangen de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan, voor het grondgebied waarop ze betrekking hebben, de voorschriften van het 
provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, tenzij het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan het uitdrukkelijk anders bepaalt. De instemming wordt schriftelijk gegeven, uiterlijk 
op of naar aanleiding van de plenaire vergadering of de adviesvraag over het voorontwerp van plan 
waarvoor de instemming vereist is. Het besluit waarbij de instemming wordt verleend, bevat een 
omschrijving van het te plannen onderwerp en van het gebied waarop het plan of planonderdeel 

betrekking heeft, en vermeldt de voorschriften van het provinciaal of gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan die zullen worden opgeheven; 

 het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het decreet van 17 december 1997 houdende de 
bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van 23 september 1997 houdende de 
definitieve vaststelling van het RSV; 

 het ministerieel besluit houdende goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan voor de Provincie 
West-Vlaanderen (PRS-WV) van 6 maart 2002 en het addendum op het PRS-WV, goedgekeurd bij 
ministerieel besluit van 11 februari 2014; 

 de selectie in het RSV van Blankenberge als kleinstedelijk gebied, waarbij de bevoegdheid om 
kleinstedelijke gebieden af te bakenen toegekend wordt aan de provincies. Het ruimtelijk beleid voor 
de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau is erop gericht de bestaande stedelijke 

morfologische structuur en het stedelijk functioneren terug voldoende economische, sociale en 
ruimtelijke draagkracht te geven.  

 de visie binnen het PRS-WV om geen nieuwe regionale bedrijventerreinen te ontwikkelen in het 
kleinstedelijk gebied Blankenberge wegens de positie binnen het toeristisch-recreatief netwerk van 
de Kust. De ontwikkelingen op het vlak van regionale bedrijvigheid worden beperkt tot de behoeften 
van de bestaande regionale bedrijvigheid. 

 de planologische oplossing voor de bestaande zonevreemde regionale bedrijven Gerco en Lapin 
binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Blankenberge in het deelplan Cluster voor 
bestaande regionale bedrijven langs Brugse Steenweg binnen het PRUP afbakening kleinstedelijk 
gebied Blankenberge.  

 het ministerieel besluit van 11 juni 2008 houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het PRUP 
afbakening van het kleinstedelijk gebied Blankenberge met deelplan Cluster voor bestaande 

regionale bedrijven langs Brugse Steenweg.  

 binnen dit deelplan Cluster voor bestaande regionale bedrijven langs Brugse Steenweg voor de 
bedrijfssites zijn de bestaande bedrijven Gerco en Lapin ondergebracht in een ‘Zone voor 
ambachtelijke bedrijvigheid en aanverwante voorzieningen’ met als hoofdbestemming het behoud en 
de uitbreiding van de bestaande bedrijfsactiviteiten en aanverwante voorzieningen zoals toeritten, 
bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad-en losplaatsen. 

 de stopzetting van de activiteiten van het bedrijf Gerco op deze plek waarbij de bedrijfsgebouwen te 
koop worden aangeboden. 

 de bevestiging van het aanpalend regionaal bedrijf Lapin dat het geen interesse heeft in de aankoop 
van de gebouwen van Gerco.  

 het feit dat de bestemming van deze site in functie van het behoud en de uitbreiding van de 

bestaande bedrijfsactiviteiten bijgevolg is achterhaald en een nieuwe invulling zich opdringt. 

 de vaststelling dat de site van Gerco reeds geruime tijd te koop staat en er geen geïnteresseerden 
zijn voor de herinvulling als regionaal bedrijf. 

 de vraag van de stad om de bestaande site en de bestaande gebouwen van het bedrijf Gerco te 
hergebruiken en deze op te splitsen voor kleine, lokale laagdynamische bedrijfsactiviteiten. 

 de voorschriften van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan die zullen worden gewijzigd, hebben 
betrekking op artikel 1 (Zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en aanverwante voorzieningen), 
artikel 2 (zone voor private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen ) en artikel 3 
(bufferzone).  

 de randvoorwaarde dat de concrete invulling en inrichting van de bedrijfssite nog verder dient 
onderzocht te worden. Belangrijk aandachtspunt hierbij is een goede verkeersafwikkeling, veilige 
ontsluiting en het voorzien in de nodige parkeerplaatsen zodat er binnen de ruimere omgeving door 

de nieuwe invulling geen hinder ontstaat. Dit dient onderzocht te worden in samenhang met de 
ontsluiting van het lokaal bedrijventerrein zoals voorzien in het gemeentelijk RUP Ambachtelijke 
Zone West. 



 

 

 het besluit van de deputatie houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Blankenberge dd. 4 augstus 2005;   

 in het GRS wordt aangegeven om de bedrijfssites kwalitatief en architecturaal op te waarderen. Ook 
wordt aangegeven dat er bijzondere aandacht moet gaan naar de inkadering van de 
bedrijventerreinen met adequate groenschermen. 

 de vaststelling dat de bufferzone voor de bedrijfssite van Gerco nog steeds niet is gerealiseerd en 
dat er wel degelijk een voldoende landschappelijke inkleding moet gerealiseerd worden. Ook naar 
het gebruik en de uitbreiding van de gebouwen toe als naar het gebruik van de buitenruimte zullen 

de nodige uitspraken dienen te gebeuren in het RUP om de nodige ruimtelijke kwaliteit naar 
inrichting toe te garanderen. 

 Het vooroverleg tussen de gedeputeerde Franky De Block, het stadsbestuur Blankenberge, het 
bedrijf Gerco en de dienst ruimtelijke planning van de provincie dd. 10 oktober 2016 en verdere 
gesprekken met het stadsbestuur aangaande het maken van afspraken in functie van de verdere 
aanpak voor de bedrijfssite Gerco; 

 het voorstel van gedeputeerde De Block; 

 na beraadslaging. 

 
Besluit 
Enig artikel: 
De delegatie van de planningsbevoegdheid voor de gedeeltelijke herziening van het PRUP cluster van 

bestaande zonevreemde regionale bedrijven langs de Brugsesteenweg wordt aan de stad Blankenberge 
verleend in toepassing van artikel 2.2.18§1 van de VCRO in het kader van de opmaak van een 
gemeentelijk RUP voor de herbestemming en herinrichting van de site van het regionaal bedrijf Gerco tot 
en met de optimalisatie van de ontsluiting.  
 

*** 
 

Agendapunt 8 Verlenen van machtiging tot het vestigen van een eeuwigdurende 
erfdienstbaarheid van toe- en doorgang voor de uitvoering van onderhoudswerken aan de 
Drielindenbeek te Lichtervelde 
 
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 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen. 

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

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
VESTIGEN VAN EEN EEUWIGDURENDE ERFDIENSTBAARHEID VAN TOE- EN DOORGANG VOOR 
DE UITVOERING VAN ONDERHOUDSWERKEN AAN DE DRIELINDENBEEK TE LICHTERVELDE.  
 
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 door de beveiligingswerken van de Drielindenbeek het centrum van Lichtervelde extra 
beveiligd wordt tegen mogelijke wateroverlast en deze erfdienstbaarheid de enige mogelijkheid is 
van toegang om dit punt te bereiken en de debietsregeling te bedienen; 

- Het ontwerp van akte voor het vestigen van een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid van 
toe-en doorgang op de percelen gelegen te Lichtervelde, 1ste afdeling, sectie C, nrs. 273C, 269B, 

268B, 243, 270B, 271, 272 en 239A, zoals aangeduid op het bijgevoegd opmetingsplan d.d. 19 april 
2017  

- De plaatsbeschrijving  
- Het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid van 
toe-en doorgang op de percelen gelegen te Lichtervelde, 1ste afdeling, sectie C, nrs. 273C, 269B, 268B, 
243, 270B, 271, 272 en 239A, zoals aangeduid op het bijgevoegd opmetingsplan d.d. 19 april 2017. 

 
Art. 2: 
Deze erfdienstbaarheid wordt gevestigd voor openbaar nut, nl. voor de uitvoering van onderhoudswerken 
met betrekking tot de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

*** 

 
Agendapunt 9 Verlenen van machtiging tot aankoop van grond ter uitbreiding van het 
provinciedomein Fort van Beieren te Koolkerke 
 
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 Wouter Vanlouwe, N-VA-raadslid, wil enkele randopmerkingen meegeven. Tijdens de commissie 
werd geopperd dat de aankoop van de 14 hectare een opportuniteit is voor de provincie om de 
landbouwgrond aan te kopen met het oog op de uitbreiding van het Fort van Beieren om zo de 

verbinding richting Zwin mogelijk te maken. De heer Vanlouwe vraagt of de andere landbouwers in de 
zone tussen het Zwin en het Fort van Beieren zich zorgen moeten maken omwille van het verder 
finaliseren van de verbinding richting Zwinstreek. Aansluitend zegt de heer Vanlouwe dat het interessant 
is om te weten dat het provinciebestuur in deze legislatuur ongeveer 56 hectare grond heeft aangekocht 
die gelieerd is aan de landbouw. 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, zegt verbaasd te zijn over de tussenkomst van 
raadslid Vanlouwe. De heer Ravyts verwijst naar de actuele vraag rond Bulskampveld waarbij verwezen 
werd naar jong N-VA en het persbericht omtrent de vraag tot de erkenning van natuurparken. In dat 
persbericht staat te lezen dat voor het bereiken van nieuwe nationale parken landbouwgrond moet 
worden aangekocht en omgezet. In die optiek is de vraag van de heer Vanlouwe een beetje vreemd. De 

bekommernis is gerechtvaardigd omdat het vaak landbouwgebied is dat sneuvelt. Anderzijds is dat een 
gevolg van de ruimtelijke context van Vlaanderen. Er moet daar behoedzaam mee omgesprongen 
worden. De lijn van de Vlaams Belang-fractie in deze is dat dossier per dossier best wordt bekeken. Voor 
deze uitbreiding vindt de fractie het geoorloofd omdat het stuk grond al in parkgebied ligt. De heer 
Ravyts denkt niet dat er belangen zijn om provinciale domeinen bij te creëren tussen het Fort van 
Beieren en de Zwinstreek. 
 
De heer Peter De Roo, N-VA-fractie, geeft aan dat voor de N-VA-fractie zowel landbouw als 
provinciedomeinen beiden belangrijk zijn en dat ze, waar mogelijk, met elkaar verzoend moeten kunnen 
worden. De heer De Roo vraagt of de deputatie een globale en lange termijnvisie heeft op de uitbreiding 
van haar provinciale domeinen. 
 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, stelt dat bij vanuit zijn bevoegdheid Landbouw zeer gevoelig is 
aan het aankopen van gronden. In dit dossier echter gaat het om de aankoop van parkgebied. Dat is een 



 

 

belangrijk gegeven. Dat is ook waar maximaal naar gestreefd wordt: het aankopen van grond die moet 
dienen om natuurdoelstellingen na te streven. Bovendien kunnen daar ook nog een aantal IHD-
doelstellingen op geplaatst worden. Aansluitend bij de tussenkomst van de heer Ravyts stelt de 
gedeputeerde dat het principe is dat overheden op hun domeinen moeten proberen zoveel mogelijk IHD-
doelstellingen te realiseren. De aankoop van parkgebied is bedoeld om deels IHD-doelstellingen te 
realiseren. Het is zeker niet de bedoeling dat de provincie zomaar los aankoopt. Er is wel degelijk een 
beleid. De heer Naeyaert verwijst naar de aanpak inzake het dossier Kemmelberg waar ruimtelijke 
uitvoeringsplannen worden gemaakt evenals duidelijke keuzes over wat agrarisch gebied en wat 

natuurgebied is. Vervolgens worden deze keuzes gerealiseerd. De gedeputeerde zegt dat dossier per 
dossier het juiste evenwicht wordt gezocht tussen de verschillende doelstellingen volgens de bestemming 
van de grond. Bovendien is het ook zo in dit dossier dat de landbouwer kan blijven tot het einde van zijn 
loopbaan met uitzondering van een beperkt stuk grond dat belangrijk is voor een toegang tussen de 
Damse Vaart en het Fort van Beieren. De gedeputeerde herhaalt dat er altijd geprobeerd wordt het juiste 
evenwicht te vinden. Hij is tevens voorzitter van een regionaal landschap en geeft aan dat dit in 
hoedanigheid van gedeputeerde voor landbouw niet altijd een evidente rol is om te spelen. Draagvlak 
van onderuit is belangrijk, ook voor het zoeken van evenwichten tussen natuur en landbouw. 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, geeft in antwoord op de vraag van de heer De Roo mee dat het 
niet eenvoudig is een lange termijnvisie op de uitbreiding van de provinciedomeinen voor te bereiden 
omdat het erg moeilijk is op voorhand in te schatten welke gronden er vrij kunnen komen. De visie dat 

waar mogelijk en bij aanwezigheid van voldoende draagvlak gronden aangekocht worden om de 
bestaande domeinen uit te breiden. Als er kennis van een bepaald stuk grond dat in aanmerking kan 
komen voor de uitbreiding van een domein wordt eerst nagegaan over welke functie het stuk grond heeft 
en pas dan wordt onderhandeld als het de moeite waard is. Met betrekking tot het cijfer van 56 hectare 
zoals vemeld door de heer Vanlouwe zegt de gedeputeerde dat daarvan bitter weinig hectares zuivere 
landbouwgrond zijn en dat hoofdzakelijk in parkgebied wordt aangekocht. Een heel kleine fractie is 
zuivere landbouwgrond en dan nog worden de landbouwers van nabij betrokken. Rond de Kemmelberg 
bijvoorbeeld gebeurt dit altijd samen met de landbouwers. Zij worden achteraf ook betrokken in het 
bewerken van de grond.  
 
De heer Vanlouwe zegt dat de gedeputeerde de instandhoudingsdoelstellingen aanhaalde als een van de 
instrumenten om de last op de landbouw te gaan verminderen. Aan de andere kant kan gesteld worden 

dat, door ervoor te zorgen dat een aantal bedrijven geen bestaansmogelijkheid meer hebben, die 
bedrijven automatisch ook verdwijnen. Het zijn rode bedrijven die op die manier ontlast worden. De 
vraag is of dit eigenlijk wel een echte oplossing is. Aansluitend aan de bespreking van dit dossier 
vermeldt de heer Vanlouwe dat één van de aanpalenden aan het Hof van Beieren een aanvraag deed om 
de graslanden te mogen gebruiken. In de beslissing van de deputatie valt te lezen dat deze vraag niet 
ingewilligd wordt gezien enkel door zeer gericht beheer van het provinciepersoneel de graslandpercelen 
zich kunnen herstellen van het onverantwoord gebruik van de voorbije jaren. De heer Vanlouwe vraagt 
of de deputatie hiermee wil aangeven dat landbouw steeds een onverantwoord gebruik inhoudt. 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat de vraagstelling aan de start van de bespreking 
ietwat eigenaardig was. Het ging om de impact van de aankoop van het perceel op de landbouw. De heer 

Tavernier zou verwachten dat deze vraag zou gesteld worden wanneer een herbevestigd agrarisch 
gebied bestemd zou worden voor een truckbedrijf. Dit is een reële situatie waarbij de heer Tavernier 
opmerkt dat in dat laatste dossier de Groen-fractie de enige fractie was die de vraag rond impact toen 
wel stelde. Het is eigenaardig dat de vraag nu wel gesteld wordt wanneer parkgebied wordt aangekocht 
om recreatieve en natuurdoelstellingen te realiseren. Het is een zeer logische beslissing. Wanneer een 
bedrijf zich komt vestigen op een bedrijventerrein zal ook niemand daar vragen over stellen. 
 
De heer Luc Hoflack, N-VA-raadslid, komt terug op de vraag van de heer De Roo rond de lange 
termijnvisie op de uitbreiding van de provinciedomeinen. Hij verwijst naar zijn aanwezigheid op de eerste 
commissie waar dit dossier door de bevoegde ambtenaar werd toegelicht. De heer Hoflack geeft aan dat 
tussen de regels van de toelichting van de ambtenaar door te lezen was dat het niet enkel om deze 14 
hectare gaat. De bevoegde ambtenaar ging veel verder. De heer Hoflack vraagt daarom expliciet naar de 

lange termijnvisie voor het Fort van Beieren. 
 
De heer Peter De Roo stelt het antwoord van gedeputeerde Decorte goed te hebben gehoord en daaruit 
concludeert dat er geen nieuwe provinciedomeinen bij zullen komen en dat op het vlak van visie een 
beleid wordt gevoerd van opportuniteiten en toevalligheden. 
 
De heer Kurt Ravyts wenst te repliceren op de tussenkomst van de heer Hoflack en zegt opnieuw 
verwondert te zijn. Tijdens de budgetsbespreking van de maand september ll. ging het bijna uitsluitend 
over het Fort van Beieren. Er is toen in de toelichting bij het dossier gesproken over drie fasen van 
aankoop en dus drie verschillende stukken grond. De eerste fase betreft 14 hectare met pachtrecht. 
Daarna komen er dus nog twee aankopen. Mochten er plannen zijn voor andere, verdere plannen voor 

aankoop dan wil de heer Ravyts dat graag van de deputatie vernemen. 



 

 

 
Gedeputeerde Decorte antwoordt aan de heer Hoflack dat het provinciebestuur buiten de zone voor het 
dossier geen grond kan verwerven. De insinuaties van de heer Hoflack zijn volkomen onterecht. De 
gedeputeerde licht toe waarover het wel gaat. Het gaat binnen deze zone, zoals door de heer Ravyts 
beaamd, over een stuk van 1,3 hectare waarover onderhandeld wordt omdat het midden in het 
parkgebied ligt en binnen de zone van die 14 hectare. De provincie probeert dit stuk aan te kopen omdat 
het nuttig is om een betere doorgang te realiseren en interessanter zou zijn, ook voor de buren. Daarom 
wordt dit onderzocht. 

 
De heer Hoflack antwoordt dat het niet gaat om insinuaties gezien de gedeputeerde net antwoordde dat, 
als de kans zich voordoet, een bijkomend perceel zal aangekocht worden. De betrokken ambtenaar, 
aldus de heer Hoflack, droomde van veel meer dan fase 1, 2 en 3 voor het Fort van Beieren. De heer 
Hoflack wil weten of er in de nabije toekomst grond vrijkomt en of de provincie bereid is daarover te 
onderhandelen. 
 
De heer Hans Mommerency, CD&V-raadslid, vindt dat er toch wel geïnsinueerd wordt. In eerste instantie 
spreekt men van de verbinding tussen het Fort van Beieren en het Zwin wat in de bespreking in de 
commissie niet aan bod is gekomen. Toen ging het duidelijk over de verbinding met de Damse Vaart. 
Daarnaast wil de heer Mommerency duidelijk stellen dat aangekocht wordt binnen parkgebied. Dat is 
duidelijk te zien op het gewestplan en werd ook zo correct in de commissie toegelicht. 

 
De heer De Roo herinnert aan zijn vraag aan gedeputeerde Decorte of er in de toekomst nog 
provinciedomeinen zullen gecreëerd worden. 
 
Gedeputeerde Decorte antwoordt dat er op dit ogenblik een vraag is vanuit de Vlaamse 
Landmaatschappij aan de provincie om te onderzoeken, voor wat de Kleiputten betreft, of er daar ooit 
een mogelijk zou zijn om een domein te realiseren. Dit wordt onderzocht. Voor de rest heeft de 
gedeputeerde geen weet van nieuwe provinciedomeinen. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 46 ja-stemmen bij 14 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Waele, Decleer, Janssens, Laridon, 
Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de 
heren Bekaert, Bultinck, Colpaert, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Soens, 
Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Wenes en Weydts.  
 

De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Mespreuve, Desoete, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Buyse, Coupillie,  
De Roo, Hoflack, Pillaert, Rollez, Van Meirhaeghe, Vanlouwe en Verwimp. 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
AANKOOP VAN GROND TER UITBREIDING VAN HET PROVINCIEDOMEIN FORT VAN BEIEREN TE 
KOOLKERKE.  
 
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 gronden nodig zijn om een recreatieve verbinding en groenvoorziening uit te 
bouwen tussen de domeinen Fort van Beieren en de Damse Vaart; 

- Het feit dat de gronden kunnen ingezet worden ter realisatie van de Vlaamse 
Instandhoudingsdoelstellingen; 

- De verkoopovereenkomst d.d. 21 september 2017; 
- Het schattingsverslag, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Veerle Verschave; 



 

 

- Het ontwerp van akte + plan voor de aankoop van percelen gelegen te Brugge, 17e afdeling, sectie 
A, volgens kadaster perceelnummers 96, 97, 97/02, 98, 123, 116, 117a, 119, 120d en volgens 
metingsplan lot 1 (108/03, 108c/02, 109b, 108a, 115, 114, 112s (deel), 113, 110 (deel), 105/02 
(deel), 105E (deel), 106, 107, 91, 92, 93, 90, 94) en lot 3 ( 127/02, 127E) met een totale 
oppervlakte van 14ha 35a 32ca tegen een prijs van 1.220.000 EUR; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van percelen grond gelegen te Brugge, 17e afdeling, sectie A, 
volgens kadaster perceelnummers 96, 97, 97/02, 98, 123, 116, 117a, 119, 120d en volgens metingsplan 
lot 1 (108/03, 108c/02, 109b, 108a, 115, 114, 112s (deel), 113, 110 (deel), 105/02 (deel), 105E (deel), 
106, 107, 91, 92, 93, 90, 94) en lot 3 ( 127/02, 127E) met een totale oppervlakte van 14ha 35a 32ca, 
tegen een prijs van 1.220.000 EUR; 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. ter realisatie van een recreatieve verbinding en 
groenvoorziening tussen de domeinen Fort van Beieren en de Damse Vaart. 

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

*** 
 

Agendapunt 10 Verlenen van machtiging tot verkoop van een perceel grond te Brugge 
 
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 61 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Desoete, Janssens, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Van Brabant, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Bultinck, Buyse, 
Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT VERKOOP 

VAN EEN PERCEEL GROND TE BRUGGE.  
 
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 het te verkopen perceel niet dienstig is voor de Provincie  
- Ontwerp van akte voor de verkoop van een deel van een perceel gelegen te Brugge, 26e afdeling 

Loppem, sectie A, deel van perceelnr. 199F met een gemeten oppervlakte van 117m² tegen een prijs 

van 4.680 EUR.  



 

 

- Schattingsverslag, opgemaakt door landmeter-expert Veerle Verschave.  
- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot verkoop van een deel van een perceel gelegen te Brugge, 26e afdeling 

Loppem, sectie A, deel van perceelnr. 199F met een gemeten oppervlakte van 117m² tegen een prijs 
van 4.680 EUR.  
 
Art. 2: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  

 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond gelegen in het domein 

Tillegembos te Brugge voor het afstemmen van de werkelijke eigendomsgrens aan de 
bestaande afsluiting 
 
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 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Desoete, Janssens, Mespreuve, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Van Brabant, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, 
Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING VOOR HET 
RUILEN VAN GROND GELEGEN IN HET DOMEIN TILLEGEMBOS TE BRUGGE VOOR HET 
AFSTEMMEN VAN DE WERKELIJKE EIGENDOMSGRENS AAN DE BESTAANDE AFSLUITING.  
 
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 werkelijke eigendomsgrens hierbij wordt afgestemd aan de bestaande afsluiting;  
- Het ontwerp van ruilovereenkomst voor het ruilen van grond gelegen te Brugge, 26e afdeling, sectie 

A, deel van nummer 189f, met een oppervlakte van 97 m², eigendom van de andere partij tegen 
grond gelegen te Brugge, 26e afdeling, sectie A, deel van nummer 189c, met een oppervlakte van 
97 m², eigendom van de Provincie West-Vlaanderen, mits een opleg te betalen door de andere partij 
van 1940 EUR; 

- Het opmetingsplan; 
- Het schattingsverslag, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Veerle Verschave;  
- Het voorstel van de deputatie; 
 

 
BESLUIT: 



 

 

 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend voor het ruilen van grond gelegen te Brugge, 26e afdeling, sectie A, deel van 
nummer 189f, met een oppervlakte van 97m², eigendom van de andere partij tegen grond gelegen te 
Brugge, 26e afdeling, sectie A, deel van nummer 189c, met een oppervlakte van 97m², eigendom van de 
Provincie West-Vlaanderen, mits een opleg te betalen door de andere partij van 1940 EUR. 
 
Art. 2: 

De ruiling geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor het afstemmen van de werkelijke 
eigendomsgrens aan de bestaande afsluiting. 
 
Art. 3:  
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Akte nemen van de wijzigingen aan de aandeelhoudersovereenkomst met het 
oog op de oprichting van een beheersstructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-

Wevelgem, de ter beschikking stelling van de luchthaveninfrastructuur en de verdere 
afspraken tussen de toekomstige aandeelhouders. 
 
De voorzitter deelt mee dat, tijdens de technische bespreking van dit dossier in de vijfde commissie een 
onnauwkeurigheid werd opgemerkt in de toelichtende nota van de deputatie aan de provincieraad. Het 
betreft de verwijzing naar militairen in de passage over meteodienstverlening op de luchthaven. De 
verwijzing werd geschrapt uit de toelichtende nota. De deputatie wenst de raad hierover te informeren. 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 5de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar het duidelijk overzicht dat in de 
vijfde commissie werd gegeven over de historiek betreffende de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Er staan 
nog een aantal belangrijke deadlines gepland. Zo moest de luchthaven sinds half oktober 2016 na een 
negatieve audit van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart en op dwingend 
advies van het Directoraat-Generaal Luchtvaart stoppen met haar dienstverlening op het vlak van 
Instrument Flight Rules (IFR). Daardoor was er enkel nog vlucht mogelijk op zicht wat betekent dat dit 
een nadeel was voor de bereikbaarheid van de luchthaven bij slecht weer. Sinds eind vorig jaar zijn 
gesprekken aangeknoopt met Belgocontrol, de enige nationaal erkende dienstverlener op het vlak van 
luchtverkeersgeleiding die over de nodige meteo- en GPS-installaties beschikt evenals over gecertificeerd 
personeel en gecertificeerde apparatuur. Dit leidde tot een stappenplan met als belangrijk moment de 

ondertekening in juli ll. van een Memorandum of Cooperation (MOC) tussen de WIV en Belgocontrol die 
de samenwerking op technisch en financieel vlak voor de komende jaren zal regelen. De grondslag van 
dat MOC wordt natuurlijk gevormd door het engagement van de Vlaamse Regering die, ook in juli ll., het 
licht op groen zette om de luchthaven financiële middelen toe te kennen voor veiligheid waarmee de WIV 
de kosten kan dragen voor de diensten van Belgocontrol. Een belangrijke volgende streefdatum in dit 
dossier is de herstart van de IFR-vluchten op 9 november 2017. Volgens het persbericht van de 
luchthaven betekent dit dat één van de laatste hindernissen wordt weggenomen om de overname 
mogelijk te maken van het huidige WIV door de nieuw opgerichte vennootschap. Tijdens de commissie 
werd ook de datum hiervoor meegedeeld: 18 maart 2018. Het kunnen aanbieden van een volwaardige 
dienstverlening op het vlak van luchtverkeersgeleiding was immers een belangrijke voorwaarde voor de 
aandeelhouders van deze nieuwe structuur. Een belangrijke stap wordt ook de overname van volledige 
luchthavenuitbating door de NV ILKW wat inhoudt dat de huidige intercommunale zal worden opgegeven 

en de luchthavenuitbating verder zal worden geprofessionaliseerd en uiteindelijk geprivatiseerd tot de 
uitrol van een LOM/LEM-structuur zoals bij de andere regionale luchthavens. In juli werd ook een nieuwe 
gedelegeerd bestuurder aangesteld die de overdracht van algemeenheid definitief moet realiseren. De 
Vlaams Belang-fractie stelt vast dat er nu een bijkomende opportuniteit is om de activiteitsgraad als 
zakenluchthaven opnieuw te laten groeien. Dat is belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling 
van de regio. De fractie kijkt dan ook positief naar de aangekondigde data. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen. 



 

 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Desoete, Janssens, Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Van Brabant, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Bultinck, Buyse, Coupillie, Croes, 
De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Hoflack, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 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. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
AKTENEMING VAN DE WIJZIGINGEN AAN DE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST MET HET 
OOG OP DE OPRICHTING VAN EEN BEHEERSSTRUCTUUR VOOR DE REGIONALE LUCHTHAVEN 
KORTRIJK-WEVELGEM, DE TER BESCHIKKING STELLING VAN DE 
LUCHTHAVENINFRASTRUCTUUR EN DE VERDERE AFSPRAKEN TUSSEN DE TOEKOMSTIGE 
AANDEELHOUDERS 

 
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 artikel 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 
- Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens 

Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen; 
- Het besluit van de provincieraad d.d. 22/05/2014 waarin de krachtlijnen van de nieuwe 

beheersstructuur luchthaven Kortrijk-Wevelgem, m.i.v. de ontwerpstatuten en het ontwerp van 
aandeelhoudersovereenkomst tussen de partijen in de op te richten vennootschap voor het beheer 
van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem en de lastgevingsovereenkomst tussen de Provincie en de POM 

West-Vlaanderen werd goedgekeurd; 
- de noodzakelijke aanpassing of amendering van de oorspronkelijke aandeelhoudersovereenkomst 

van de NV ILKW 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen neemt akte van de wijzigingen aan de 
aandeelhoudersovereenkomst met het oog op de oprichting van een beheersstructuur voor de regionale 
luchthaven Kortrijk-Wevelgem, de ter beschikking stelling van de luchthaveninfrastructuur en de verdere 
afspraken tussen de toekomstige aandeelhouders 
 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Vaststellen van het budget van 2018 en van het meerjarenplan van 2018-2020 
van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 6de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

De heer Koen Bultinck, Vlaams Belang-fractielid, stelt dat de West-Vlaamse monumentenwachters 
constant in de actualiteit blijven. Gisteren hebben ze de controle van de Brugse Halletoren uitgevoerd en 
recent vond de viering 25 jaar Monumentenwacht West-Vlaanderen plaats. De heer Bultinck wil van dit 
agendapunt gebruik maken om het enorme respect voor het werk dat de monumentenwachters 
verrichten te vertolken. De heer Bultinck is ervan overtuigd dat er een brede consensus bestaat dat zorg 
en respect voor het West-Vlaamse erfgoed zeer cruciaal is. Dat neemt niet weg dat het heel 
gerespecteerde werk op vandaag wordt uitgevoerd door een beperkte equipe die uit acht 
personeelsleden bestaat op vandaag. Zeer recent werd de capaciteit van zes naar acht uitgebreid. De 



 

 

heer Bultinck vraagt of de deputatie bereid is op de middellange termijn om na te denken over een 
verdere verruiming van de ploeg. Een uitbreiding van deze equipe zou door alle fracties gesteund kunnen 
worden omdat er brede consensus bestaat over hun werking. 
 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt de vraagsteller voor zijn lovende woorden over de 
werking van Monumentenwacht en de organisatie van de viering 25 jaar Monumentenwacht West-
Vlaanderen wat een bijzondere dag was. Bovendien was ook dit een pionierswerk van de provincie West-
Vlaanderen. Het klopt dat een equipe van acht mensen heel klein oogt. Tien jaar is gewerkt met slechts 

mensen. Na tien jaar is de ploeg uitgebreid tot acht. Sinds 8 augustus zijn de mensen ook in dienst. Het 
is echter niet zo eenvoudig om elk jaar capaciteit bij in te schakelen. De gedeputeerde zegt dat de vraag 
terecht is en meegenomen moet worden maar dat 2018 te vroeg is. Er zal ten gronde moeten gekeken 
worden wat er moet gebeuren voor de volgende legislatuur. De gedeputeerde geeft ook nog mee dat het 
niet zomaar op te lossen is door 10 extra krachten in te zetten. Enerzijds is het niet eenvoudig dergelijke 
profielen te vinden. Het zijn witte konijnen die van vele markten thuis moeten zijn. Daarnaast moeten ze 
een serieuze opleiding volgen eens ze zijn aangeworven. Samenwerken moet kunnen gebeuren op blink 
vertrouwen met de collega’s. Dat vertrouwen vergt tijd. Daarom kan niet zomaar jaar na jaar 
bijkomende capaciteit worden geïntegreerd. De gedeputeerde kijkt naar de volgende legislatuur om deze 
vraag verder te onderzoeken. De vraag bewijst de grote inzet op vandaag. Momenteel zou het te kort 
door de bocht zijn om nog twee krachten in te zetten. 
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Desoete, Janssens, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Van Brabant, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, 
Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, 

Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en 
Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BUDGET 2018 EN HET 
MEERJARENPLAN 2018-2020 VAN MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en artikel 225 en volgende in het bijzonder artikel 227 
 het bestuursakkoord van de Vlaamse Overheid met de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd in de 

provincieraad van 23 mei 2013 met o.a. overname van Monumentenwacht door de provincies 
 de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen goedgekeurd in 

de provincieraad van 23 december 2013 
 goedkeuring door de provincieraad op 26 juni 2014 van de beheersovereenkomst en de 

gebruiksovereenkomst ter operationalisering van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb vanaf 1 
juli 2014 

 de vaststelling van het ontwerp van budget 2018 en meerjarenplan 2018-2020 in de Raad van 
Bestuur op 20 september 2017  

 op voorstel van de gedeputeerde Myriam Vanlerberghe 

 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het budget 2018 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb goed te keuren voor een totaalbedrag van 
686.200 euro en een provinciale dotatie van 627.739,26 euro in 2018. 
 
Art. 2: 



 

 

Het meerjarenplan 2018-2020 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb goed te keuren voor een 
totaalbedrag van 2.084.992 euro en een provinciale dotatie van 1.921.134.26 euro gespreid over de 
jaren 2018-2020 
 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van Leiedal van 12 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten 
 
De voorzitter geeft mee dat er een amendement op dit agendapunt werd ingediend door de 
fractievoorzitter van OpenVld. Het betreft het feit dat de heer Carl Vereecke, gedeputeerde, die de vaste 
vertegenwoordiger is, verhinderd is op dat ogenblik. Het voorstel is dat de heer Gilbert Verkinderen, 
OpenVld-raadslid, als vertegenwoordiger wordt aangeduid. 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
De heer Ravyts, Vlaams Belang-raadslid, wil graag een globale tussenkomst houden over de 
agendapunten met betrekking tot de aanduiding van provinciale vertegenwoordiging in de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en/of het bepalen van het stemgedrag. Hij keert voor de 
tussenkomst van de heer Axel Weydts, sp.a-raadslid, van naar maart 2017 rond de verplichte uittreding 
uit de intercommunales en de waardering van de aandelen. Hij vraagt dringend toelichting vanuit de 
deputatie over wat er staat te gebeuren. De heer Ravyts herhaalt deze vraag. Hij vestigt de aandacht op 
het feit dat in het antwoord van gedeputeerde de Bethune toen te lezen was “dat de uittreding zal 
gebeuren met respect voor de verdere werking van de intercommunales. Het is niet de bedoeling om 
door deze operatie de intercommunales in de problemen te brengen waardoor zij hun basisopdrachten 
minder goed zouden kunnen vervullen. Het objectief van de deputatie is om tegen de zomer van 2017 
over de spelregels en de waardering een voorstel klaar te hebben. In het najaar kan dan het overleg met 

de betrokken intercommunales starten om daarna te landen in een verhaal met respect voor de echte 
waarde van de participaties van de provincie en met respect voor het niet ontwrichten van de werking 
van de intercommunales.” Het is nu eind oktober, zo stelt de heer Ravyts, en hij zou er alle begrip voor 
hebben dat het antwoord grondig wordt gegevens tijdens de budgetbespreking 2018 maar wenst de 
aandacht toch te vestigen op het feit dat er een engagement was ten opzichte van de provincieraad voor 
de zomer van 2017. 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat akte is genomen van de tussenkomst en kan de heer 
Ravyts verzekeren dat de provincie aan het onderhandelen is. Wanneer er nieuws is zal dat ten gepaste 
tijde meegedeeld worden. De gedeputeerde wil benadrukken dat de deputatie tijd heeft tot 31 december 
2018. De deputatie zal ervoor zorgen dat ze met een goed voorstel aan de provincieraad kan voorleggen. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 14. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 59 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
Het amendement wordt aangenomen. 

 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen bij 1 onthoudingen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 

VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN LEIEDAL OP 



 

 

4 DECEMBER 2017 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1; 
 

- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
 

- Het besluit van de provincieraad van 4 december 2014, waarbij de heer gedeputeerde Carl Vereecke 
werd gemachtigd om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 
 

- De uitnodiging dd. 2 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op  
12 december 2017 met volgende agendapunten: 

 

1. Statutenwijziging  
 
2. Jaaractieplan en begroting 2018 (bijlage in het dossier) 
 
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2018  
 
4. Benoeming deskundige  
 
5. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten  
 
6. Varia 

 

- De verhindering van dhr. Carl Vereecke voor deze buitengewone algemene vergadering 
 

- Het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 

 

Artikel 1: 
 
De heer Gilbert Verkinderen wordt aangeduid om de provincie West-Vlaanderen te vertegenwoordigen 
tijdens de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 12 december 2017. 
 
Art. 2: 

 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 12 december 
2017 goed te keuren. 

 

Art. 3: 

 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Leiedal. 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van Gaselwest van 18 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 



 

 

 
De heer Luc Hoflack,N-VA-raadslid, zegt een technische vraag te willen stellen. De heer Hoflack zegt dat 
het gaat over de inkanteling van FIA wat niet op de agenda staat. De heer Hoflack vraagt of dat betekent 
dat de provincie niet vertegenwoordigd is in FIA, de financiële intercommunale. 
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, wenst de collega’s die tijdens de commissie toelichting 
gaven bij de vertegenwoordigingen hartelijk danken voor hun spontane en vrijwillige inzet. 
 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, bevestigt dat de provincie niet is vertegenwoordigd in FIA. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, , Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, Desoete, 
Janssens, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem,  Vandenbussche, Vanhee, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  

De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Castelein R. en Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN GASELWEST 

OP 18 DECEMBER 2017 EN BEPALING VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 

§1(deelname van de provincie in rechtspersonen) 
 

- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013 
 

- Het besluit van de provincieraad van 25 april 2013, waarbij mevrouw Kaat De Waele werd 
gemachtigd om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen voor de periode 2013-2019. 
 

- De uitnodiging dd. 18 september 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest 
op 18 december 2017 met volgend agendapunten: 
 
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling 
van deel Figga in Gaselwest.  

 
2. Bespreking in het kader van art. 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018.  
 
3. Bekrachtigen van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Gaselwest aan 
Eandis System Operator cvba.  
 
4. Statutaire benoemingen. 
 
5. Statutaire mededelingen.  

 

- Het voorstel van de deputatie 



 

 

 

 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

 

De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 

voorgestelde agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 18 

december 2017 goed te keuren. 

 

Art. 2: 

 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Gaselwest. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van Imewo van 20 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
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 59 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, Desoete, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, , Vandenbussche, Vanhee, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  
De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Hoflack, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Castelein R. en Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse en Ravyts. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IMEWO OP 
20 DECEMBER 2017 EN BEPALING VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 
§1(deelname van de provincie in rechtspersonen) 
 

- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013 
 

- Het besluit van de provincieraad van 23 oktober 2014 waarbij de heer Bernard De Cuyper werd 
aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en buitengewone 



 

 

algemene vergaderingen van Imewo voor de verdere duur van de legislatuur 

 
- De uitnodiging dd. 20 september 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van Imewo op 

20 december 2017 met volgend agendapunten: 
 
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling 
van deel Finiwo in Imewo.  
 
2. Bespreking in het kader van art. 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018.  
 
3. Bekrachtigen van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Imewo aan 
Eandis System Operator cvba.  

 
4. Statutaire benoemingen. 
 
5. Statutaire mededelingen.  

 
- Het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

 

De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 

voorgestelde agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van Imewo van 20 december 

2017 goed te keuren. 

 

Art. 2: 

 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Imewo. 

 
 

*** 

 
Agendapunt 17 Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van TMVW IC van 22 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, Desoete, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbussche, Vanhee, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  
De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Hoflack, Lodewyckx, 

Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Verkest, Verkinderen, 
Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Castelein R. en Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 



 

 

 
AANDUIDEN VAN EEN VERTEGENWOORDIGER NAMENS DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVW OP 22 DECEMBER 2017 EN 
BEPALING VAN HET STEMGEDRAG VAN DEZE VERTEGENWOORDIGER M.B.T. DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 

Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

- Het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 43 en 188 

 

- Het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en latere wijzigingen 

 

- Het besluit van de provincieraad van 24 september 2009 om als S-vennoot toe te treden tot de 

secundaire activiteit van TMVW (divisie Secundaire Diensten) 

 

- De uitnodiging dd. 21 september 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW 

IC van 22 december 2017 om 15u00  met volgend agendapunten: 

1. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het 
overlegorgaan houdende:  
 
a) omstandige motiveringsnota; b) bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke 
opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de 
bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging; c) een 
ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de 

controlemogelijkheden op de uitvoering; d) een ontwerp van statuten met inbegrip van het 
huishoudelijk reglement; e) de presentatie “Oprichting TMVS”.  
 
2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW ter 
gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën.  
 
3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de 
medeoprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in 
speciën.  
 
4. Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig 

artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde 
lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de inbreng in natura 
van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 
 
5. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het 
Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 
intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende 
Diensten door TMVW in TMVS.  
 
6. Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter 
gelegenheid van diens oprichting.  
 

7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash.  
 
8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in 
artikel 21 van de statuten.  
 
9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen. 
 
10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten:  a) aan de A-vennoten die 
besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel in natura in de 
vorm van A-aandelen in TMVS; b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van 
en deelneming in TMVS: scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen 
in cash.  

 



 

 

11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken 
vennoten met betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering 
van een scheidingsaandeel.   
12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van 
Aaandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel.  
 
13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van 
F1aandelen ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot 

uitkering van een scheidingsaandeel.  
 
14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar 
F2aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen.  
 
15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van TK- en DK-aandelen en de toekenning van 
een scheidingsaandeel.  
 
16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de 
TK- en DK-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 
scheidingsaandeel.  
 

17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur 
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het 
statutair doel.  
 
18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig 
artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel.  
 
19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen 
inzake de wijziging van het statutair doel.   
 
20. Beslissing tot doelswijziging.   
 

21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW 
waarbij de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen van 
het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  
 
22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te 
brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van 
de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW.  
 
23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW.  
 
24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW.   

 
25. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen.  
 
26. Benoeming adviescomités TMVW. 
 
27. Machtiging tot coördinatie van de statuten.   
 
28. Machtiging administratieve formaliteiten.    

 

- Het besluit van de provincieraad van 25 april 2013 tot aanduiding van de heer Bernard De 

Cuyper als vertegenwoordiger in de algemene vergadering/buitengewone algemene vergadering  

van de intercommunale TMVW:  

 

- Het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT:  
 
Artikel 1 –  
 
De vertegenwoordiger van de provincie in de algemene en buitengewone algemene vergadering van 

TMVW op 30 juni 2017 wordt gemachtigd om in te stemmen met het voorgestelde agendapunten.  



 

 

 
 
Art. 2 – 
 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan TMVW (IC)  
 
 

*** 

 
Agendapunt 18 Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van Infrax West van 4 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten. 
 
 
 
De voorzitter deelt mee dat er een amendement is ingediend door gedeputeerde Guido Decorte 
betreffende de uitbreiding van het besluit van de provincieraad met een bijkomend punt over de 
uittreding van InfraxWest uit Inter-Regies. 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, wenst terug te komen op de vraag die hij stelde tijdens de 
commissie over de warmtenetten. De heer Lodewyckx vraagt in hoeverre deze organisaties kunnen 
toelaten dat burgers financieel kunnen participeren bij de uitrol van warmtenetten. Het antwoord dat in 
de commissie werd gegeven was dat niet wellicht niet mogelijk zal zijn. Toevallig vernam de heer 
Lodewijckx tijdens een wijkraad te Oostende dat er opgeroepen wordt aan burgers om net wel te 
participeren in lokale warmtenetten in Oostende. De heer Lodewyckx vraagt derhalve aan de provinciale 
vertegenwoordigers om in die organisaties de deur open te houden zodat via aandelen kan worden 
geparticipeerd aan deze warmtenetten. 

 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat de vraag heel terecht is en dat die zal worden 
overgemaakt aan de vertegenwoordiger binnen Infrax West. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 18. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 

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

 
Het amendement wordt aangenomen. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerd besluit van agendapunt 18. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, Desoete, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbussche, Vanhee, 

Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  



 

 

De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Hoflack, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Castelein R. en Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse en Ravyts. 
 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX 
WEST OP 4 DECEMBER 2017 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1; 
 

- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij 
decreet van 18 januari 2013; 
 

- Het besluit van de provincieraad van 23 oktober 2014, waarbij de heer Hans Mommerency werd 
aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen van Infrax West 
voor de resterende duur van de legislatuur; 
 

- De uitnodiging van 29 september 2017 van Infrax West voor de buitengewone algemene 
vergadering op 4 december 2017, met volgende agenda:  

 

1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2018 
 

2. Begroting 2018 
 

3. Voorlopige resultaten 2017 
 

4. Goedkeuring toetreding gemeenten voor warmte 
 

5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem - mededeling 
 

6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant 

 
7. Toetreding Infra-GIS – mededeling 

 
8. Toetreding Infra-X-net – mededeling 

 

9. Uittreding Infrax West uit Inter-Regies; 
 
- Het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten tijdens de buitengewone algemene vergadering van Infrax West van 4 
december 2017 goed te keuren. 

 
 
Art. 2:  

 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Infrax West. 
 
 

*** 



 

 

 
 

Interpellatie van Kurt Ravyts i.v.m. de invulling door het provinciebestuur van de provinciale 
taakstelling in de Samenwerkingsovereenkomst met ANV over de projectfinanciering van 
Bosgroepen en Regionale Landschappen 
 
De voorzitter kondigt de interpellatie van de heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter aan met 
betrekking tot de invulling van de provinciale taakstelling in het samenwerkingsverband met het 

Agentschap Natuur en Bos (ANB) over de projectfinanciering van de regionale landschappen en de 
bosgroepen. Het Bureau boog zich over dit verzoek tot interpellatie in haar bijeenkomst van 6 oktober ll. 
en doet het voorstel aan de provincieraad dit interpellatieverzoek ontvankelijk te verklaren. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, stelt dat bosbeleid bij uitstek een grondgebonden 
bevoegdheid is. De inzichten omtrent de maatschappelijke waarde van bossen zijn de laatste tijd enorm 
aan het wijzigen. Het is niet langer een geitenwollensokken verhaal. Er wordt nu gesproken over 
ecosysteemdiensten die door de bossen worden geleverd en die dankzij een tool van de Universiteit van 
Antwerpen en het VITO kunnen worden becijferd. Er wordt ook gesproken van een economische return 
door onder meer het uitsparen van gezondheidskosten maar ook de inkomsten voor de lokale horeca van 

de groeiende bezoekersaantallen in groendomeinen, recreanten en gebruikers. Ook het bosbeleid en de 
inzichten hierop van de verschillende overheden zijn in de laatste jaren sterk geëvolueerd. Private 
eigenaars kunnen subsidies krijgen om aan natuurbeheer te doen waardoor zij bijvoorbeeld kunnen 
kiezen voor de aanplant van meer waardevolle natuur dan alleen maar boomsoorten waarvan het hout 
het meeste opbrengt. Deze legislatuur kende op Vlaams niveau een moeizaam proces van in kaart 
brengen van de bossen. De heer Ravyts verwijst naar de beruchte boskaart voor de waardevolle bossen. 
Maar er is ook het ontheffingsverbod en de verplichting om te compenseren bij ontbossing. Recent werd 
ook de bosbehoudsbijdrage verhoogd van 1,98 euro naar 3,50 euro per vierkante meter. Er moet 
natuurlijk wel realisme aan de dag worden gelegd, aldus de heer Ravyts, met betrekking tot de 
compensatiegronden. De alternatieven zijn vaak beperkt tot landbouwgrond. Bovendien moet niet alles 
gecompenseerd worden want een aantal zonevreemde bossen zijn niet het beschermen waard. Echt 
grootschalige natuur nastreven hoeft in de provincie West-Vlaanderen geen synoniem te zijn van of te 

worden beperkt tot bebossing. Toch mag niet worden voorbijgegaan aan het gegeven de provincie West-
Vlaanderen, ondanks de inspanningen van de laatste decennia, nog steeds een bos-arme provincie blijft. 
De provincie bengelt helemaal achteraan de lijst met 2,5 procent beboste oppervlakte. Toch is er in de 
afgelopen tien jaar, onder meer dankzij de provincie West-Vlaanderen, vooruitgang geboekt. Vorig jaar 
kon worden vastgesteld dat 40 procent van het budget van de vorige Vlaamse projectoproepen naar 
West-Vlaanderen ging. De heer Ravyts wil het vandaag hebben over het nieuwe samenwerkingsakkoord 
betreffende de financiering van de regionale landschappen en bosgroepen. De heer Ravyts blijft het 
jammer dat dergelijke dossiers niet als regulier agendapunt op de provincieraad worden geagendeerd. 
Na meer dan zeventien jaar begrijpt de heer Ravyts nog steeds niet welke dossiers verplicht voor de 
provincieraad moeten worden geagendeerd. Hij blijft zich de bedenking maken dat er toch een bepaalde 
keuze is voor het bestuur om dat wel te doen. De bal voor het nieuwe samenwerkingsakkoord ging aan 

het rollen toen de Vlaamse Regering in het voorjaar van 2017 de 7,7 miljoen euro die toen in het 
boscompensatiefonds zat, vrijmaakte. De middelen zouden verdeeld worden tussen ANB en 
projectoproepen voor de bosgroepen en de regionale landschappen. Meteen werd ook duidelijk dat de 
regionale landschappen en de bosgroepen meer dan ooit in hun bestaansrelevantie werden bevestigd. 
Het voordeel van de regionale landschappen is dat alle bestuursniveaus verenigd worden maar ook dat 
alle actoren rond de tafel zitten: (private) eigenaars, de landbouw, de natuursector, de lokale besturen 
en het provinciebestuur. Dit zorgt voor een groot draagvlak voor projecten die dan ook snel gerealiseerd 
kunnen worden. Tussen 2014 en 2016 liep met betrekking tot projectfinanciering van bosgroepen en 
regionale landschappen een eerste samenwerking tussen het agentschap ANB en de Vlaamse provincies. 
De Vlaamse overheid trekt dus al enige jaren middelen uit om onze bosgroepen en regionale 
landschappen projectmatig te laten meewerken aan de Vlaamse beleidsdoelstellingen zoals onder meer 
de instandhoudingsdoelstellingen. De provincies waren hierbij dus vooral doorgeefluik van Vlaamse 

middelen maar speelden ook een rol op het vlak van rapportage en planning. Op 16 december 2016 
keurde de Vlaamse Regering de nieuwe samenwerkingsovereenkomst over de projectfinanciering goed. 
Op 20 april 2017 werd aan de deputatie het voorstel van samenwerkingsovereenkomst voorgelegd dat 
werd goedgekeurd en dat inging op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2019. Belangrijk hierbij is 
dat de provinciebesturen nieuwe, bijkomende taken hebben gekregen op het vlak van boscompensatie 
en bebossing. Streefdoel is 30 hectare per provincie tegen eind 2022. De provincies hebben ook op het 
vlak van het uitvoering geven van de soorten-beschermingsprogramma’s een nieuwe opdracht gekregen. 
De bestaande taakstellingen op het vlak van het verhogen van de recreatieve toegankelijkheid en 
natuur- en landschapsbeleving werden behouden. ANB voorziet jaarlijks voor deze taken een budget dat 
voor West-Vlaanderen een kleine 193.000 euro betreft. De provincie doet voor deze projectwerking 
beroep op de regionale landschappen en bosgroepen op haar grondgebied. De taken moeten worden 

vertaald in een actieplan dat door de provincie en ANB wordt opgesteld. Dit jaar moet dit actieplan ook 



 

 

een engagementsverklaring bevatten tot de opmaak van een projectplan “potentiële locaties voor 
bebossing”. Het was de bedoeling om tegen 1 november van dit jaar te landen met deze potentiële 
locaties. Het gaat dan om de concrete vertaling van de nieuwe taakstelling van de provincies. Hiertoe 
moest de provincie actorenoverleg organiseren met het oog op het verkrijgen van een maatschappelijk 
gedragen selectie alsook van projectvoorstellen voor bebossing met inbegrip van de inrichtingsvisie. De 
heer Ravyts vermeldt dat de deadline binnenkort verstrijkt. De heer Ravyts vraagt of het klopt dat de 
bebossingen die de deputatie nastreeft eerder kleinschalig en verspreid zullen gebeuren waardoor de 
impact voor de landbouw beperkt zal zijn. De heer Ravyts vraagt ook in welke mate sinds april 2017 door 

het provinciebestuur gevolg werd gegeven aan de nieuwe taakstelling in de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. Afsluitend verwijst de heer Ravyts naar de actuele vraag vanuit de N-VA-
fractie omtrent het nationaal park Bulskampveld en zou graag vernemen wat het verschil is tussen een 
landschapspark en een nationaal park. De gedeputeerde gaf reeds aan dat het provinciedomein 
Bulskampveld niet aanmerking komt voor de verdere doorgroei tot een nationaal park. De heer Ravyts 
stelt dat hij zich niet kan ontdoen van de indruk dat de bekommernis van de N-VA-fractie kon ingegeven 
zijn door het feit dat in een nationaal park de provincie niet langer de trekker is van het beheer maar wel 
het Vlaams Gewest en concreet het Vlaams Agentschap. De provincie mag daar nog een rol spelen maar 
is niet langer de trekker. 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, dankt de heer Ravyts voor zijn interpellatie. De gedeputeerde 
zegt dat het klopt, in het kader van een afgesloten samenwerkingsovereenkomst 2017-2019, met de 

Vlaamse Overheid en de provincies via de bosgroepen en de regionale landschappen een projectwerking 
is gestart rond vijf Vlaamse beleidsdoelstellingen waarvan bosuitbreiding er één van is. Vanuit de 
provincie West-Vlaanderen is in nauw overleg met de twee bosgroepen beslist hen de trekkende rol toe 
te kennen van deze deelopdracht. Het doel moet zijn om erin te slagen tegen 2022 30 hectare nieuwe 
bossen te realiseren in de provincie. De realisatie is gekoppeld aan een projectplan met potentiële 
locaties voor bebossing waarbij, en dat is heel belangrijk, wordt gewerkt aan lokaal draagvlak. Het 
projectplan is gebaseerd op een reeks van zoekzones en focusgebieden. In deze gebieden zoekt de 
bosgroep in eerste instantie naar een draagvlak voor bosuitbreiding waarmee onderhandeld kan worden 
bij de maatschappelijke partners. In de volgende stap wordt die bosuitbreiding gepromoot bij de 
grondeigenaars en de gebruikers. De selectie van de focusgebieden is gebeurd op basis van de resultaten 
van de GIS-studie. Deze studie is een uniforme werkwijze over alle provincies heen in Vlaanderen. Op 
basis van vijf principes krijgen een aantal kadasterpercelen een score voor geschiktheid van bebossing. 

Gebieden met percelen met een hogere score werden vervolgens samen afgelijnd als een focusgebied. 
De gedeputeerde verduidelijkt op deze manier de werkwijze bij het bepalen van de focusgebieden. Deze 
werkwijze betekent dus dat de focusgebieden niet exact begrensd zijn. Dit laat toe de wenselijkheid van 
een concreet dossier met gezond verstand te gaan beoordelen. Wanneer een project zich aandient wordt 
dat bekeken samen met de lokaal betrokken besturen en actoren. Het is dus niet de bedoeling deze 
focusgebieden volledig te gaan bebossen. Binnen een dergelijke gebied ligt de focus op het versterken 
van een aanwezige boskern, het verbinden van verschillende boskernen of het uitbouwen van een 
netwerk van kleinere bosjes. De voorgestelde locaties voor potentiële bebossing sluiten dus allerminst 
bebossing buiten deze focusgebieden uit. Het is dan ook niet wenselijk dat andere overheden of actoren 
deze gegevens gaan gebruiken om bebossingsaanvragen buiten de zones te gaan afkeuren. Met 
betrekking tot het actorenoverleg deelt de gedeputeerde mee dat het projectplan tot stand is gekomen in 

overleg met de vertegenwoordigers van de maatschappelijke partners: de landbouworganisaties, de 
natuurorganisaties, de gemeenten en de private eigenaars. Dit is voor wat betreft het Regionaal 
Landschap Houtland gebeurt via de raad van bestuur en met de West-Vlaamse bouwgroepen. Voor deze 
regio is deze fase afgerond. Een consultatie bij de overige stadslandschappen en regionale landschappen 
volgt nog voor het einde van dit jaar. Er is ook een aantal keer overleg geweest met de provinciale 
administratie en de mensen van ANB. Er moet immers gezorgd worden dat iedereen betrokken wordt. 
Alle gemeentelijke milieuambtenaren werden bevraagd over hun lopende projecten en de plannen van 
bosuitbreiding. Daar is een volledig overzicht van. De selectie van de focusgebieden wordt nu verder 
afgetoetst bij de maatschappelijke partners: de landbouworganisaties, de milieuorganisaties, de lokale 
besturen en de private eigenaars. Bijkomend verwacht de provincie ook opmerkingen vanuit het 
Agentschap Natuur en Bos. Tijdens dit proces kunnen dus zoekzones geschrapt of toegevoegd worden. 
Van zodra dat er voldoende draagvlak is gerealiseerd kunnen eigenaar geïnformeerd worden met een 

vrijblijvend aanbod vanuit de provincie West-Vlaanderen bij een eventuele vrijwillige bebossing. Hiervoor 
voorzien het bestuur twee pistes. De eerste piste is de piste voor eigenaar van percelen waarbij de nog 
niet beboste percelen in een groene gewestplanningsbestemming gelegen zijn. Hiervoor worden de 
eigenaars persoonlijk gecontacteerd. In tweede fase kan dit ook voor eigenaar van percelen die niet in 
groene gewestplanningsbestemming gelegen zijn. Dat zijn de gebieden in bijzondere beschermingszones 
van het Europese Natura 2000-netwerk waarin bosuitbreiding ook een doelstelling is. Dit laatste zal 
gebeuren nadat er duidelijkheid is vanuit het Agentschap Natuur en Bos welke oppervlakte bosuitbreiding 
op welke locatie nodig is. Alle andere eigenaars van percelen die in de projectzone liggen worden 
geïnformeerd en gesensibiliseerd via algemene informatiekanalen waaronder de landschapskranten en de 
gemeentelijke infobladen. Doorheen dat volledige project wordt er ten volle ingezet op de quick wins. 
Dat zijn kansen die zich voordoen voor bebossing die voortkomen uit de contacten die er zijn geweest 

met de bosgroepen en de regionale landschappen. Het valt te verwachten, en dat is goed nieuws, dat 



 

 

een meerderheid van de gerealiseerde bebossing uit dit verhaal komen. Het is anders niet evident, aldus 
de gedeputeerde, om eigenaars op twee jaar tijd tot bebossing te laten overgaan (bijvoorbeeld omwille 
van de opzeg van huidig grondgebruik). De gedeputeerde is dan ook zeer blij te kunnen aankondigen dat 
een telling van de lopende projecten leert dat er in de periode 2017-2018 dat op die wijze binnen de 
provincie West-Vlaanderen al 29,6 hectare bosuitbreiding wordt gerealiseerd door andere partijen dan 
het provinciebestuur West-Vlaanderen en ANB. De helft hiervan gebeurd door private eigenaars 
rechtstreeks via de bosgroepen. De provincie staat klaar om in die periode al 30 hectare bebossing te 
voorzien om klaar te zijn tegen eind 2018 en dus niet in 2020 zoals gevraagd in de Vlaamse Overheid. 

Daarbij is nog geen rekening gehouden met de inspanningen van het provinciebestuur zelf. Het bestuur 
heeft 1.850 hectare provinciedomeinen. Sinds 2012 is erin geslaagd om jaarlijks 5 hectare bijkomend 
bos te realiseren zonder één landbouwer pijn te doen. Naast de inspanningen via de bosgroepen heeft 
het bestuur zelf dus ook een flinke inspanning gedaan. De gedeputeerde geeft ook mee dat hierbij ook 
geen rekening is gehouden met wat het Agentschap Natuur en Bos heeft gerealiseerd in de provincie. 
Wat de provincie en ANB doen kan als regulier worden gezien, en dus niet bijgeteld bij de 30 hectare. De 
gedeputeerde wil ook meegeven dat sinds 2012 door de bosgroepen al bosuitbreiding werd gerealiseerd 
voor 2017. Dat mag toch ook worden onderstreept. Dankzij de provincie kunnen de bosgroepen werken. 
De bosgroepen krijgen immers niet van Vlaanderen, maar wel van de provincie West-Vlaanderen het 
gros van hun werkingsmiddelen. Voor Houtland betreft dat 153.000 euro per jaar, voor Ijzer & Leide is 
dat 136.000 euro. Vlaanderen geeft een bedrag van 91.000 euro voor een periode van drie jaar voor 
beide bosgroepen. Deze Vlaamse betoelaging is , alhoewel zeer dankbaar, onvoldoende gezien de vele 

inspanningen die de bosgroepen hebben gedaan. Ook hier steekt dus het provinciebestuur West-
Vlaanderen haar nek uit via de bijkomende substantiële financiële ondersteuning. De 91.000 euro wordt 
gebruikt om de halftijdse kosten van de projectmedewerker te betalen die specifiek daarop wordt 
ingezet. De gedeputeerde besluit met te zeggen dat de provincie er in geslaagd is om tegen eind 2018 
30 hectare bijkomend bos te voorzien. De gedeputeerde stelt zelfs erin te zullen slagen om dit volume 
tegen 2020 tot 40 hectare te kunnen opdrijven. En dit met een draagvlak bij alle actoren en zonder dat 
dit ten koste van de landbouw gebeurt. De goede relatie met de boseigenaars moet verder uitgebreid en 
versterkt worden zodat mogelijk nog meer bosuitbreiding kan gerealiseerd worden. Essentieel hierbij is 
de samenwerking, zo onderstreept de gedeputeerde, en het draagvlak bij alle actoren. De gedeputeerde 
dankt de bosgroepen en de provinciale medewerkers die daar hard aan hebben gewerkt. De 30 hectare 
met plaats zijn deze ochtend door de deputatie beslist en worden nog voor 1 november overgemaakt aan 
ANB. De gedeputeerde illustreert aan de hand van een tabel over welke hectares het gaat. De eerste lijst 

heeft het overzicht voor Houthand, de tweede voor Ijzer en Leie. De eigenaars, de gemeente en de 
plekken voor bosuitbreiding zijn erop aangeduid. De gedeputeerde geeft mee dat het een huzarenwerk is 
geweest om de 30 hectare nu reeds te kunnen realiseren in een bos-arme provincie. Het 
provinciebestuur heeft hiervoor zijn nek uitgestoken. 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-fractielid, stelt een aantal positieve elementen vast. Hij vindt het 
vooreerst positief dat dit punt aan bod komt. Hij dankt ook de gedeputeerde voor zijn positief verhaal 
maar zou graag meer gedocumenteerd de feiten willen bekijken. Het feit dat een aantal projecten zullen 
gerealiseerd worden stemt de heer Tavernier gelukkig. Hij geeft evenwel aan dat op basis van de 
bestaande informatie niet kan worden nagegaan of deze prestatie beter of slechter is dan die van andere 
provincies. Hij nodigt de gedeputeerde uit dat met meer documentatie te staven. Daarnaast heeft de 

heer Tavernier ook een aantal bedenkingen bij het lezen van de overeenkomst. Naar aanleiding van de 
interpellatie had de heer Tavernier de samenwerkingsovereenkomst opgevraagd die via het extranet ter 
beschikking werd gesteld. Op zijn vraag om ook het actieplan te bekomen kreeg de heer Tavernier het 
antwoord dat het nog niet ter beschikking was omdat het nog niet goedgekeurd was. De realisaties op 
het terrein zijn natuurlijk essentieel. De samenwerkingsovereenkomst is echter pas goedgekeurd op het 
ogenblik dat de jaarplanning voor het actieplan dat moest opgemaakt worden in uitvoering van de 
overeenkomst al afgerond was. Dat vindt de heer Tavernier eigenaardig. De deadline van 1 november 
nadert en er is blijkbaar nog geen goedgekeurd actieplan. Binnen twee maanden moet al gestart worden 
met de evaluatie van de uitvoering van het actieplan. De heer Tavernier vraagt het of het de bedoeling is 
dat het document engagementen bevat dit op papier niet ingevuld worden. Hij vraagt of er nog een 
actieplan komt en wat daar allemaal zal instaan. Hij vraagt ook waarom het actieplan 2017 nog niet klaar 
is. De provincie zelf heeft in deze legislatuur jaarlijks 5 hectare bosuitbreiding zelf gerealiseerd. De heer 

Tavernier wenst hierbij de vraag te stellen welk aandeel hiervan is bekostigd uit het 
boscompensatiefonds. De provincie doet beroep op subsidies van de Vlaamse Overheid uit het 
boscompensatiefonds. Wanneer daarmee vooral de eigen projecten worden gerealiseerd dan zetten we 
niet veel stappen vooruit, aldus de heer Tavernier. Financieel is dat een goede zaak maar netto betekent 
dit dat er minder bos is in Vlaanderen. Compensatie voor verlies dat elders is geleden betekent netto 
geen extra bosuitbreiding. 
 
De heer Tijl Waelput, N-VA-raadslid, zegt ook de samenwerkingsovereenkomst te hebben doorgenomen 
en wil wijzen op het aspect tijdelijke natuur op industrieterreinen dat op zich niet is vermeld in de 
overeenkomst. Het juridische kader is hiervoor momenteel in opbouw zodat de bedrijfsleider er zeker 
kan van zijn na verloop van tijd hij die natuur opnieuw kan verwijderen wanneer hij zijn terrein nodig 

heeft. Dat zou een goede zaak zijn. Het gaat om 17.000 hectare die hiervoor binnen Vlaanderen in 



 

 

aanmerking komt. Met wat verbeelding, aldus de heer Waelput, kan er toch een aanknopingspunt in de 
samenwerkingsovereenkomst worden gevonden. 
 
De heer Kurt Ravyts dankt de gedeputeerde voor zijn omstandig antwoord. Hij treedt de opmerking bij 
van zijn collega van de Groen-fractie om de informatie ter beschikking te stellen aan de 
provincieraadsleden. In de loop van de volgende legislatuur kan hier verder over gerapporteerd worden. 
De heer Ravyts stelt dat de bosgroepen in alle stilte uitstekend werk verrichten zeker bij de 
projectmatige benadering van bebossing. Het kan ook niet anders voor West-Vlaanderen dan dat dit in 

de luwte moet gebeuren en verspreid. De specificiteit van de natuurgebieden in de provincie bepalen dit. 
De heer Ravyts wil het bestuur proficiat wensen met het feit dat zij de vereiste bosuitbreiding ver voor 
de gestelde deadline van 2022 zal bereiken. Daarnaast is er de reguliere actieradius van het 
provinciebestuur rond de aankoop van bossen. De gedeputeerde van 5 hectare per jaar. De heer Ravyts 
verwijst naar het dossier rond de verwerving van een bos in natuurgebied in de provinciaal domein 
Gasthuisbossen te Ieper. Het gaat om de potentiële aankoop van 4 hectare loofbos. De heer Ravyts 
vraagt wat de stand van zaken van dit concrete dossier is. De heer Ravyts geeft nog mee dat zijn 
interpellatie ad rem is in het licht van 1 november en nog veel meer in het licht van de beslissing van de 
deputatie van deze ochtend. Hij zou de beslissing graag ter beschikking krijgen. De evenwichtige 
benadering van gedeputeerden Decorte en Naeyaert is de enige aangewezen weg die kan bewandeld 
worden in deze materie, aldus de heer Ravyts. Private eigenaars zijn heel belangrijk en draagvlak ook. 
De heer Ravyts geeft afsluitend mee dat zijn fractie dit beleid zal ondersteunen. 

 
De heer Wouter Vanlouwe, N-VA-raadslid, zegt dat de provincie in 2025 14 hectare bij krijgt om tussen 
de Damse Vaart en het Fort van Beieren wat bos aan te leggen. 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, stelt dat wat de heer Vanlouwe zegt niet klopt. De betrokken 
landbouwer heeft zijn pacht tot die periode en dat zal gerespecteerd worden. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over de ontvankelijkheid van agendapunt 25. 
 
De interpellatie wordt ontvankelijk verklaard met 57 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C, Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, De Waele, Decleer, 
Desoete, Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Brabant, Vandenbussche, 
Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bekaert, Bultinck, Buyse, Croes,  
De Block, De Cuyper, De Keyser, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman,  
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Soens, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, 
Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Geert Anthierens Eliane Spincemaille 
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