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OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 
De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen: 

- Vandaag, 25 januari 2018, gaat de Poëzieweek van start met Gedichtendag. Naar aanleiding 
daarvan leest de voorzitter een gedicht voor. 
 
Voor mekaar (Herman de Coninck) 
 
Vroeger hield ik alleen van je ogen. 
Nu ook van de kraaiepootjes ernaast. 

Zoals er in een oud woord als meedogen 
meer gaat dan in een nieuw. Vroeger was er alleen haast 
 
om te hebben wat je had, elke keer weer. 
Vroeger was er alleen maar nu. Nu is er ook toen.  
Er is meer om van te houden.  
Er zijn meer manieren om dat te doen. 
 
Zelfs niets doen is er daar één van.  
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Gewoon bij mekaar zitten met een boek.  

Of niet bij mekaar, in ‘t café om de hoek.  
 
Of mekaar een paar dagen niet zien.  
En mekaar missen. Maar altijd mekaar, 
nu toch al bijna zeven jaar. 
 

- Raadslid Koen Bultinck zal deze legislatuur niet langer als lid van de Vlaams Belang-fractie 
zetelen, maar als onafhankelijk raadslid. 

- Aan de balie zijn bestelformulieren te verkrijgen voor drukwerk voor 2018. De bestellingen 
kunnen tot 31 januari per mail bezorgd worden aan provincieraad@west-vlaanderen.be of 
kunnen op papier ingediend worden aan de balie tijdens deze provincieraad. 

- De geamendeerde motie met betrekking tot de financiering van de MUG-helikopterdiensten kan 

door de fractievoorzitters ondertekend worden op de bank van de griffie.  
- Aansluitend op deze vergadering van de provincieraad vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. 
- Verontschuldigingen: Christine Beke, Peter De Roo, Isabel Desoete  
- Op de banken: amendement van gedeputeerde Vereecke op de motie betreffende de financiering 

van de MUG-helikopterdiensten. 

 
Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
Vraag nr. M/2018/1 
van de heren Kurt Ravyts (Vlaams Belang) en Wim Aernoudt (N-VA) 
Transmigratie 
 
Mondelinge vraag 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat de gouverneur een zestal vragen op 
papier heeft gezet over concrete acties die de ministers van Binnenlandse Zaken en Mobiliteit en de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie rond transmigratie hebben opgezet. Omdat de gouverneur 

hierover in de raad toelichting zal geven en de vragen ook in de krant staan, zal de heer Ravyts ze niet 
herhalen. Daarop haalt de heer Ravyts het Brussels tijdschrift ‘Bruzz - Leven in de stad’ aan waarin men 
uitvoerig de ngo’s die aan transmigranten hulp verlenen aan het woord laat. Daarin kondigt men aan dat 
het probleem structureel is en laat men enkele transmigranten aan het woord. De heer Ravyts citeert: 
‘Belgium is the best country in Europe’ en ‘Dit is het Europa waarvan ik droomde. Ik heb Italië, Frankrijk 
en Duitsland doorkruist, maar ik heb nooit een inwoner ontmoet. Hier in België willen jullie ons niet 
alleen ontmoeten maar ons ook actief helpen’. Het spijt de heer Ravyts dat hij dit moet aanhalen. 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt dat de problematiek met transmigranten op de 
snelwegparkings in het binnenland in de media uitvoerig aan bod is gekomen. Hij vraagt zich af hoe het 
komt dat er tot op vandaag in West-Vlaanderen geen gelijkaardige incidenten zijn geweest en of dit in 
verband staat met de maatregelen die de laatste maanden naar aanleiding van Calais, onder de bezieling 

van de gouverneur, zijn genomen. Hij wijst erop dat de gouverneur niet alleen vragen stelt aan de 
regering maar ook in West-Vlaanderen overleg pleegt. Daarover had hij graag een stand van zaken 
gekregen. Een ander aspect zijn de ANPR-camera’s en de uitrol ervan in West-Vlaanderen. Er is een 
netwerk in opbouw van tweehonderd stuks, die in bepaalde politiezones vooral worden voorzien aan op- 
en afritten van autostrades. Hij vraagt zich af in welke mate die middelen, samen met de klassieke 
camera’s op parkings, een belangrijke rol kunnen spelen in het opsporen van de smokkelnetwerken 
achter de problematiek. Bij de voorstelling van het jaarverslag van de gouverneur is er van gedachten 
gewisseld over de nieuwe ferrylijn die vanuit Oostende in opstart is. De lijn zal ongetwijfeld een 
bijkomende aantrekkingspool zijn. De gouverneur heeft toen gepleit voor een update van het bestaande 
camerasysteem in de haven van Oostende en de heer Aernoudt zegt dat hij toen zelf een pleidooi heeft 
gehouden voor een regionale aanpak, door het betrekken van de politiezone Bredene - De Haan. Hij 
vraagt zich af hoe ver het overleg met Oostende staat. 

 
Antwoord 
De heer Carl Decaluwé, gouverneur, wenst alle raadsleden vooreerst een voorspoedig 2018. Hij heeft 
zeer goed naar de heer Ravyts geluisterd maar heeft niet 100 % gevat wat de heer Ravyts precies naar 
voor wou brengen. Als men beweert dat België het beste land van Europa is, begrijpt de heer Decaluwé 
niet goed waarom alle transmigranten niet in België blijven en allemaal tot in de UK willen geraken. De 
kern van de discussie, en dit is een pijnlijk verhaal, gaat erom dat vele transmigranten naar België 
komen als tussenstop en op één of andere manier in de UK proberen te raken. Voor wie in België asiel 
wil vragen zijn er voldoende procedures voorhanden. 
 
Naar aanleiding van de toenemende druk van de laatste weken, ook binnen de provincie West-

Vlaanderen, is er intens overleg geweest tussen alle betrokken federale en Vlaamse overheden om tot 
een transparante beeldvorming te komen en een gemeenschappelijke aanpak uit te werken. De aanpak 
zal naderhand aan de gouverneurs worden voorgelegd. Woensdag 24 januari was er tevens overleg met 
de procureur en de federale politie. De heer Decaluwé zegt zelf een grote voorstander te zijn van de 
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inzet van private bewakingsfirma’s op de snelwegparkings. Tot enkele weken terug heeft dit zijn nut 

bewezen. Het werkt ontradend en er zijn geen inklimmingen meer, wat ook de vrachtwagenchauffeurs en 
de vluchtelingen zelf ten goede komt. Het is om budgettaire redenen gestopt. De heer Decaluwé zegt dat 
hij zal pleiten om dit opnieuw in te stellen en hij heeft vernomen dat in die zin oplossingen worden 
gezocht. De transmigranten komen niet alleen via de Franse grens maar ook met het openbaar vervoer 
vanuit Brussel, om vandaaruit de haven van Zeebrugge en de snelwegparkings te bereiken. Een 
uniforme aanpak is hierbij dan ook aangewezen. 
 
De heer Decaluwé wijst tevens op het totaalplan van minister Weyts in verband met het kort en lang 
parkeren op de snelwegparkings. Westkerke zou daarbij een langparkeersnelwegparking worden en 
Mannekensvere en Jabbeke kortparkeersnelwegparking. Om als vrachtwagenchauffeur te overnachten 
zou enkel nog Westkerke in aanmerking komen. Deze parking zou dan ook maximaal beveiligd worden, 
waardoor de politie-inzet ook op één plaats kan worden geconcentreerd en efficiënter. Er is dan ook 

gevraagd om versneld werk te maken van het plan van minister Weyts. Dit plan moet gekoppeld worden 
aan het ter beschikking stellen van extra capaciteit. In de maand januari alleen zullen er elf grootschalige 
acties plaatsvinden. Dat is het maximum wat de politiediensten aankunnen. De snelwegpolitie bestaat op 
het veld in West-Vlaanderen uit vier mensen. Wanneer zij bij een incident worden opgeroepen is er voor 
de rest van de autostrade vrij spel. Dat is de harde realiteit. Deze mensen proberen het maximale uit 
hun kunnen te halen, ook gelet op de beperkte middelen. In afwachting van de uitvoering van het plan 
vraagt de gouverneur om opnieuw bewakingsfirma’s in te zetten op de snelwegparkings. 
De heer Decaluwé zegt ook extra personeel te zullen vragen voor de federale wegpolitie en de federale 
gerechtelijke politie, om met man en macht de mensensmokkelaars te kunnen aanpakken. Daarnaast 
heeft hij aan premier Michel gevraagd om aan de Britse regering financiële steun te vragen. De Franse 
president Macron is vorige week met 60 miljoen euro extra infrastructurele ondersteuning teruggekeerd 
uit Groot-Brittannië, onder andere voor de haven van Calais. In West-Vlaanderen doet men ook zijn best 

en de heer Decaluwé verwacht van de Engelsen dan ook een inspanning. De heer Decaluwé zal ook 
vragen om in West-Vlaanderen opnieuw een mobiel afhandelingscentrum te organiseren. Op die manier 
kunnen de dossiers administratief, maar ook op een menswaardige manier, worden afgehandeld. Niet 
alleen de gouverneurs, maar iedereen die bij de federale gerechtelijke politionele diensten betrokken is, 
en de betrokken burgemeesters vragen om deze extra maatregelen. 
 
Alle camera’s die voorhanden zijn worden ingezet in de strijd tegen de mensensmokkelaars. Ook op de 
parking van Westkerke worden twee ANPR-camera’s ingezet, maar daar zijn tevens observatiecamera’s 
nodig om een totaal zicht op de parking te krijgen. Als men met slijpschijven dwars door de nieuwe 
afrastering gaat, kan men dat met detectiemateriaal onmiddellijk vaststellen en ter plaatse gaan. Het 
plaatsen van camera’s op de snelwegparkings valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid, 

andere camera’s vallen onder de bevoegdheid van de lokale overheid. Daarbij moet de ene met de 
andere kunnen communiceren. Men is dit netwerk gestaag aan het uitbreiden. 
 
Wat de nieuwe ferrylijn in Oostende betreft is er een reëel risico dat dit bijkomende problemen met zich 
zal meebrengen. Daarover is al meermaals overlegd. Oostende heeft een taskforce opgericht om de 
nodige maatregelen uit te voeren, onder andere het opzetten van een dubbel hekwerk, de installatie van 
camera’s, het organiseren van controles op de site. De heer Decaluwé zegt ook contact te hebben gehad 
met de politiezone Bredene. Er is ook een uitstekende samenwerking met de UK Border Forces, en dat 
geldt ook voor Zeebrugge. Tot slot heeft de heer Decaluwé erop aangedrongen om op de treinen die uit 
Brussel komen en in de stations controles te doen. 
 
Het is waarschijnlijk dweilen met de kraan open en vaak ontmoedigend voor politiemensen om voor een 

derde of een vierde maal dezelfde mensen te moeten opnemen. Er wordt echter op een menswaardige 
correcte manier gehandeld. De opdracht van de federale regering bestaat erin om in West-Vlaanderen 
geen tentenkampen te laten ontstaan. Tot nu toe is men daarin geslaagd. 
 
Repliek 
De heer Ravyts zegt dat de Vlaams Belang fractie alle initiatieven ondersteunt die terzake worden 
genomen. Wat betreft ‘Belgium is the best country in Europe’ heeft hij bedoeld dat de transmigranten in 
België het best geholpen worden door de bevolking om naar Engeland te gaan, en daarin ligt het echte 
probleem. De maatregelen blijven echter symptoombestrijding en hij zegt naar de toekomst toe zeer 
pessimistisch te zijn. 
De heer Aernoudt zegt begrip te hebben voor de politiemensen die viermaal dezelfde mensen oppakken 
en hij hoopt dat de signalen die de Belgische regering geeft en hetgeen de heer Decaluwé als 

ondersteunende maatregelen voor de politiemensen neemt, bemoedigend zal zijn en aangeeft dat het 
beleid achter hen staat. 
 
Vraag nr. M/2018/2 
van mevrouw Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) en de heren Hans Mommerency (CD&V) en 
Peter Roose sp.a) 
ILVO-literatuurstudie 
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Mondelinge vraag 
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, zegt dat het imago van de West-Vlaamse 
landbouwsector al veel te verduren heeft gekregen. Ze denkt daarbij aan de aspecten als dierenwelzijn 
en milieu en de uitstoot van CO2. Deze argumenten worden dikwijls gebruikt om de afbouw van de 
veestapel te bepleiten, of nog erger, het in vraag stellen van de volledige vleesproductie en het 
voortbestaan van bepaalde subsectoren binnen de landbouw. Naast de mobiliteit- en 
geurhinderproblematiek, waarmee de deputatie dikwijls wordt geconfronteerd bij het vergunningsbeleid, 
waaronder de uitbreidingen, heeft men nu een nieuw wapen gevonden om ten strijde te trekken, 
namelijk de al dan niet vermeende gezondheidsrisico’s voor de omwonenden van veeteelt en 
pluimveebedrijven. Vorig jaar heeft de deputatie bij ILVO een onderzoek besteld om de 
gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en vorige week zijn de resultaten bekend gemaakt. Uit het 
onderzoek blijkt dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat wonen in een omgeving van dergelijke 

bedrijven schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Toch wordt er meer onderzoek aangeraden naar de 
relatie tussen longontstekingen en het wonen in de buurt van bedrijven waarbij de uitstoot van 
ammoniak en fijn stof aan de orde is. De heer Naeyaert stelde dat er nog werk aan de winkel is en dat 
met de betrokken partijen besproken moet worden wat de volgende stappen zullen zijn. Er moet niet 
alleen een actieplan komen maar er moet ook worden overgegaan tot daadwerkelijke acties. Mevrouw 
Castelein vraagt of de heer Naeyaert hierover al meer duidelijkheid kan geven en of meer fijnmazig 
onderzoek, zoals meetpunten per provincie, tot de volgende stappen behoort. 
 
De heer Hans Mommerency, CD&V-raadslid, wijst erop dat het vooral de bedoeling was van de deputatie 
om een stuk objectivering te krijgen in het verlenen van een omgevingsvergunning. Uit de analyse is 
gebleken dat de problematiek enige nuance vereist en een fijnere modulering kan een nog betere 
objectivering opleveren. Het Nederlandse materiaal is niet identiek aan de Vlaamse situatie. Dat is al 

lang geweten. Het is dan ook een goede keuze om een aantal zaken te verfijnen en betere modellen te 
kunnen uitwerken. Anderzijds zegt hij geleerd te hebben dat de veehouder het zwaarst te verduren krijgt 
onder de gezondheidsproblematiek en dat luchtwassers en elementen rond geur de hoofdproblematiek 
vormen. Hij vraagt hoe men de objectivering verder zal bekijken, wat het bijkomend onderzoek zal 
inhouden, of de veehouders zelf initiatieven zullen nemen rond de gezondheidsrisico’s en of de industrie 
en de KMO’s in West-Vlaanderen mee kunnen helpen bij het realiseren van betaalbare instrumenten rond 
de problematiek van geurreductie. 
 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, dankt de heer Naeyaert voor het feit dat hij de problematiek 
ter harte heeft genomen en heeft gehandeld uit het voorzorgsprincipe en de studie heeft gevraagd. Hij 
zegt zelf onbevoegd te zijn om over de studie uitspraken te doen. De heer Naeyaert heeft zich 

geëngageerd om met de actoren verdere stappen te zetten. De heer Roose vraagt of de heer Naeyaert 
het opportuun en haalbaar acht om met het Steunpunt Milieu en Gezondheid een 
samenwerkingsovereenkomst te maken om de aspecten die, naar aanleiding van de studie, verder 
onderzoek vragen, verder uit te zoeken. Hij wil ook vernemen of het haalbaar is om vanuit de provincie 
verder te onderzoeken wat de mogelijke effecten van fijnstof zijn. 
 
Antwoord 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het de bedoeling was om het vraagstuk rond de invloed van 
intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden zo goed mogelijk te objectiveren. Het rapport 
van de West-Vlaamse Milieufederatie is overhandigd aan het Instituut voor Landbouw en Visserij 
Onderzoek. Op basis van een honderdtal studies die over de hele wereld hebben plaatsgevonden is men 
tot een voorlopig resultaat gekomen van wat er te analyseren valt. In essentie komt het erop neer dat er 

geen specifieke impact van de aanwezigheid van veehouderij op de omwonenden wordt bewezen. Wel 
zijn er een aantal zaken die verder onderzoek vragen, waaronder het aspect fijn stof, eventueel in 
combinatie met endotoxines, wat reststoffen van bacteriën zijn, of de combinatie van fijn stof met 
ammoniak. Wat fijn stof betreft komt het erop neer dat van de 100% fijn stof die in Vlaanderen aanwezig 
is, 25 % afkomstig is van menselijke activiteit. Van die 25 % is 15% gelinkt aan de veehouderij als het 
om de grotere fijn stofdeeltjes gaat en 5 % als het om de kleinere deeltjes gaat. De problematiek moet 
dan ook in zijn totaliteit worden geschetst. Er is ook een meetnetwerk van fijn stof en een modulering die 
daarop voor heel Vlaanderen is gebaseerd. Daaruit blijkt dat West-Vlaanderen nog onder de normen zit. 
Toch vindt hij dat er bijkomende metingen kunnen gebeuren in de nabijheid van de intensieve 
veehouderij, om te kijken of de bevindingen die uit de moduleringen naar voor zijn gekomen naar die 
specifieke omgeving toe kunnen worden bevestigd. 
 

Om alle aspecten te beoordelen wordt er met de stakeholders op 6 februari een workshop georganiseerd 
om na te gaan welk specifiek bijkomend onderzoek in West-Vlaanderen kan plaatsvinden rond de 
aangehaalde risico’s.  
 
Bij de voorstelling van het onderzoek is naar voor gekomen dat het bestaan van geurhinder bij een 
bedrijf de mensen het meest raakt. Daarover loopt er momenteel een studie, waarbij in verschillende 
pluimveehouderijen voor vleeskippen de impact van het bedrijf op de omgeving wordt bestudeerd. De 
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indruk bestaat dat er tussen verschillende bedrijven, zelfs al werken ze met identieke technieken, een 

belangrijk verschil bestaat tussen de impact op de omgeving. Dat onderzoek loopt en zal eind 2018 zijn 
afgerond. 
 
Het is ook de bedoeling om, samen met de landbouworganisaties, te sensibiliseren rond de impact op de 
veehouder, zodat de mensen zich bewust zijn van de risico’s die zij in de stallen lopen als zij niet 
zorgvuldig met emissies omgaan. Samen met de collega’s van de POM wordt er tevens gekeken naar 
technieken om emissies te verminderen, hetzij via luchtwassers, hetzij via nadere emissiebeperkende 
maatregelen. De KMO’s in West-Vlaanderen zijn op het vlak van nieuwe technieken heel dynamisch. 
Samengevat blijkt uit de huidige stand van zaken van het onderzoek dat niet bewezen is dat er een 
impact is op de gezondheid van omwonenden van veehouderijen, met de kanttekening dat er naar geur 
toe wel manifest een psychische impact aanwezig is. Er komt bijkomend onderzoek voor zowel de 
gezondheidsrisico’s als de geurhinder en naar de veehouders zelf komt er een sensibilisering voor de 

risico’s waaraan ze zelf zijn blootgesteld. 
 
Repliek 
Mevrouw Castelein zegt drie positieve zaken te horen, meer bepaald bijkomend onderzoek, objectief met 
de resultaten omgaan en het mee opnemen in de studie van het risico voor de landbouwer. 
 
De heer Mommerency wijst erop dat er ook een aantal zaken lopen op het Vlaamse niveau, rond de 
gezondheidsaspecten bijvoorbeeld. Het raadslid zegt dat het interessant zou zijn om daar gezamenlijk 
iets rond te doen. 
 
De heer Roose zegt blij te zijn dat er verder wordt nagedacht rond modulering en het uitbouwen van een 
eigen netwerk rond fijn stof. Uit de studie blijkt ook dat 11 % van de varkens gehuisvest is in emissie-

arme stallen. Deze maatregelen dateren van 2003 - 2004. Als dit tempo wordt aangehouden zal het nog 
90 jaar duren vooraleer alle dieren in emissie-arme stallen zijn ondergebracht. Voor pluimvee is de 
situatie nog erger en op dat vlak is er nog heel wat werk aan de winkel. 
 
Vraag nr. M/2018/3  
van de heer Christof Dejaegher (CD&V) 
Fietspadenbeleid 
 
Mondelinge vraag 
De heer Christof Dejaegher, fractievoorzitter CD&V, zegt dat zijn vraag over het fietspadenbeleid ook 
raakvlakken heeft met communicatie. In het ochtendnieuws op Radio 2 werd een tweetal weken geleden 

gemeld dat de bevoegde minister Ben Weyts voor West-Vlaanderen 1,2 miljoen euro had toegekend voor 
fietsinvesteringen, ondermeer voor projecten in Poperinge langs de Woestense- en de Watouseweg. Zelfs 
in tijden van hypercommunicatie is dossierkennis niet helemaal onbelangrijk. De heer Dejaegher zegt dat 
hij niets van de berichtgeving begreep. Het fietspad langs de Woestenseweg is in volle uitvoering en fase 
1 is aangelegd. Fase 2 komt binnenkort aan bod in de provincieraad. Het nieuws over de Watouseweg 
deed hem de wenkbrauwen fronsen, want beide fasen van het project zijn al meer dan een jaar 
afgewerkt, het fietspad is ook al een tijdje plechtig geopend en pas nu wordt aangekondigd dat de 
minister hierin zal investeren. Bij het lezen van het persbericht heeft de heer Dejaegher vastgesteld wat 
hij verwachtte, meer bepaald dat de rol van de provincie ergens wel wordt vermeld, zij het in algemene 
en ruime zin, maar ook niet meer dan dat. Een goede interbestuurlijke samenwerking in het belang van 
de fietsveiligheid van de inwoners en een eerlijke communicatie hierover was duidelijk niet de focus van 
dat persbericht. De minister communiceerde gewoon over de toekenning van subsidies uit het fietsfonds, 

maar door de gebruikte formulering werd dit vertaald alsof de minister zelf zou investeren in fietspaden 
wat hij alleen zou kunnen via gewestwegen. Zelfs al is de politieke lijn van de partij van de betrokken 
minister erop gericht om de provincies af te schaffen, eerlijk duurt nog altijd het langst en zolang de 
provincies er zijn, is een correcte en ondubbelzinnige communicatie over het werk die de provincies 
doen, van groot belang. Dit is vooral voor de provincie West-Vlaanderen het geval, want zij draagt als 
enige provincie in Vlaanderen 60 % bij in de investeringskosten, hetgeen de gemeenten ten goede komt. 
Zij hoeven enkel in te staan voor de grondaankopen en enkele andere en beperkte zij-investeringen. 
 
De heer Dejaegher vraagt welke acties de deputatie heeft ondernomen om deze volkomen foute 
berichtgeving recht te zetten, of de deputatie ondertussen ten aanzien van de minister heeft gereageerd 
en welke initiatieven er naar de toekomst toe kunnen worden genomen om dit soort onaangename 
kwakkels te vermijden.  

 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt de ergernis te begrijpen. De attitude en de negatie van de 
betrokken minister naar de provincie toe is pijnlijk, om niet te zeggen kleintjes. De heer Dejaegher heeft 
perfect geschetst wat de provincie doet en welk dynamisme de provincie ontwikkelt. In 2018 staan er 
dertien fietsprojecten op stapel, waarvan vijf lopende en acht nieuwe, samen goed voor een budget van 
vier miljoen euro. Jaar na jaar is het provinciebestuur hiermee bezig, en dit voor de volledige provincie. 
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Iedereen is even belangrijk. De betrokken minister heeft oog voor Antwerpen en in mindere mate voor 

zijn eigen provincie. De rest is politiek gezien peanuts. De provincie zal zich echter groter tonen en 
subsidieert 60 %, wat een principiële keuze is. De provincie West-Vlaanderen zet volop in op een goede 
mobiliteit en gaat op een verantwoorde en uitgekiende manier de strijd aan tegen koning auto. Minister 
Weyts etaleert een beleidsvisie waarbij alle vervoersmiddelen, auto inbegrepen, even belangrijk zijn. Wie 
een vervoersbeleid wil voeren, moet de strijd aangaan tegen koning auto. Ontkenning hiervan leidt tot 
problemen. 
 
De provincie zet de ingeslagen weg verder. Hierover communiceren is belangrijk en de provincie doet dit 
altijd op een correcte manier, met vermelding van de inbreng van Vlaanderen in de betrokken dossiers. 
Telkens een fietspad is afgewerkt, gebeurt de opening ervan in samenwerking met de gemeente en komt 
de verslaggeving in de lokale en regionale pers. Jaarlijks, bij de samenstelling van het budget, is er een 
persmoment waar wordt verduidelijkt welk budget voor fietspaden wordt uitgetrokken. Het is de 

bedoeling om dit jaar een bilan op te maken van de lopende legislatuur en daaruit zal blijken dat, dankzij 
iedereen die de dossiers heeft gesteund, de provincie West-Vlaanderen een mooi parcours heeft gefietst. 
 
Tot slot zegt de heer De Block dat, op het vlak van visie rond mobiliteit, de provincie een straat 
voorsprong heeft op Vlaanderen. De provincie gaat hierbij met alle actoren respectvol om, hetgeen hij 
niveau noemt. 
 
Repliek 
De heer Dejaegher dankt de heer De Block en citeert, om in de symboliek van de heer De Block te 
blijven, de spreuk ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel’. De moraal van het 
verhaal is dat men enkel kan benadrukken dat de boodschap stilletjes aan belangrijker wordt dan de 
verpakking en de heer Dejaegher wenst dat het de hoogste tijd wordt dat het niveau van de 

kleuterschool in dit soort zaken wordt overstegen. 
 
Vraag nr. M/2018/4  
van mevrouw Charlotte Castelein 
Overgangsmaatregel rond subsidies voor sportevenementen 
 
Mondelinge vraag 
Charlotte Castelein, Open Vld-raadslid, licht haar vraag toe. Sinds op 1 januari 2018 afscheid werd 
genomen van de bevoegdheden sport en cultuur leven heel wat verenigingen en organisatoren van 
evenementen in onzekerheid. Ter voorbereiding van de bevoegdheidsoverdracht lijstte de provincie alle 
evenementen op die vroeger onder sport of cultuur gesubsidieerd werden. Alle evenementen die nu recht 

hebben op Vlaamse subsidies worden uit de lijst gehaald. Mevrouw Castelein spreekt in haar vraag 
voornamelijk voor sport, maar hetzelfde geldt evenzeer voor, cultuur zegt zij. Alle evenementen die 
minder dan 1.000 euro krijgen vallen uit de boot, want het zijn de steden en de gemeenten die dit 
kunnen opvangen. Met uitzondering van het BK veldrijden in Koksijde en het BK mountainbike in 
Heuvelland worden geen nieuwe evenementen aan deze lijst toegevoegd. De bedragen van de 
resterende  evenementen worden gehalveerd met een minimum van 1.000 euro. Dit betekent dat 1.500 
euro of 1.800 euro, 1.000 euro wordt. 2.200 euro die vroeger werd gekregen wordt nu 1.100 euro. Deze 
subsidies kwamen vroeger van sport, maar komen nu uit het communicatiebudget en hiervoor werd 
100.000 euro voorzien. Mevrouw Castelein wil duidelijk stellen dat dit een overgangsmaatregel is en dus 
geen oplossing op lange termijn. Deze overgangsmaatregel geldt enkel voor 2018, de volgende jaren, na 
2019, moet door het nieuwe bestuur worden beslist. West-Vlaanderen is een sportprovincie die tot de 
beste van het land behoort en in zowat elke populaire sporten uitblinkt. Het raadslid geeft hierbij als 

voorbeelden voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen. Maar ook bij de minder bekende sporten 
behoort de provincie tot de beste van de klas. Mevrouw Castelein verwijst naar Delphine Persoone die 
een gloednieuwe boksacademie oprichtte en waarbij de provincie dit kon ondersteunen. Al deze 
evenementen bezorgen de provincie een zekere uitstraling die volgens mevrouw Castelein moeten 
kunnen worden behouden. Er moet dan ook de denkoefening worden gemaakt als er nog langer een rol 
is weggelegd voor de provincie om het sportbeleid in de provincie verder te ondersteunen en de 
zichtbaarheid van de provincie op deze evenementen te verhogen. Daarom heeft het raadslid volgende 
vragen: zij wenst te weten als de bovenlokale sportevenementen integraal worden opgenomen in de 
regiomarketing; in hoeverre zal de provincie blijven investeren in visibiliteit op deze evenementen; wordt 
er nog een lang termijn visie uitgewerkt vraagt zij; hoe worden de betrokken organisaties verwittigd en 
zal er vanuit de provincie begeleiding zijn voor deze organisaties, besluit mevrouw Castelein haar 
vragen. 

 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, beaamt dat de provincie West-Vlaanderen sinds 1 januari 2018 
een nieuwe profiel heeft en de provincie in 2018 dit nieuwe profiel ook bekend wil maken aan het brede 
publiek. De provincie streeft hierbij ook verder naar de provinciale visibiliteit op West- Vlaamse 
evenementen. De gedeputeerde licht toe dat dit niet enkel voor sportevenementen geldt. De 
aanwezigheid op de evenementen is een onderdeel  van de provinciale communicatiestrategie naar het 
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brede publiek toe dit jaar. De gedeputeerde benadrukt dat het hierbij om een bewuste keuze gaat en 

niet zomaar een overgangsmaatregel is. De heer Decorte maakt duidelijk dat het wel zo is dat door het 
verdwijnen van de subsidiereglementen cultuur, sport en ook welzijn, de provincie uiteraard niet op alle 
bovenlokale evenementen aanwezig kan zijn. Deze ondersteuning zit nu immers bij Vlaanderen. De 
gedeputeerde wil benadrukken dat de provincie geen evenementen ondersteunt, maar zij promotionele 
ruimte koopt en hierdoor dus vanuit een andere invalshoek vertrekt. De keuze om dit te doen met deze 
lijst van evenementen staat los van een eventuele ondersteuning die deze evenementen al of niet krijgen 
in Vlaanderen, aldus de gedeputeerde. De provincie wil haar logo duidelijk naar voren brengen in de 
communicatie rond deze evenementen. De provincie wil deze inhoudelijke boodschap vanuit de provincie 
meegeven, hetzij in een programmabrochure, hetzij via een infostand of een video-wall en dergelijke 
meer. Via deze weg wil de provincie het logo nog beter kenbaar maken. De provincie heeft hiertoe een 
lijst van iets meer dan tachtig evenementen opgemaakt. Hierbij heeft de provincie zich gebaseerd op een 
aantal evaluaties uit het verleden. Dit werd nog in overleg gedaan met de diensten sport en cultuur, 

aldus de gedeputeerde. Er werd nagegaan waar de provincie promotioneel aanwezig kan zijn, ook als 
basis van de recente ervaringen. Budgettaire ruimte om nieuwe evenementen te steunen of om een 
actieve oproep te doen zijn er niet zegt de gedeputeerde, maar het budget van communicatie van 2018 
werd verdeeld over deze tachtig evenementen. Vervolgens gaat de gedeputeerde over naar de concrete 
vragen van mevrouw Castelein. In hoeverre de provincie zal blijven investeren in de visibiliteit op de 
sportevenementen zal, zoals in het verleden, worden geëvalueerd en het zal dan ook aan de nieuwe 
bestuursploeg zijn om hierover een beslissing te gaan nemen antwoordt de gedeputeerde. Vervolgens 
gaat hij over naar de vraag als er nog een lange termijn visie wordt uitgewerkt. De heer Decorte kan 
hierbij zeggen dat de aanwezigheid op de evenementen deel uitmaakt van de nieuwe provinciale 
strategie rond de regiomarketing en deze ook pistes voor de langere termijn uitwerkt. Het nieuwe 
regiomarketingplan moet dus binnen afzienbare tijd klaar zijn en zal uiteraard zeer tijdig besproken 
worden in de bevoegde commissie van de provincieraad, aldus de gedeputeerde. Wat betreft de vraag 

van mevrouw Castelein hoe de betrokken organisaties verwittigd worden, antwoordt de gedeputeerde 
dat alle 83 organisatoren een e-mail hebben gekregen of ten laatste volgende week zullen krijgen met de 
duidelijke vraag om een promotioneel voorstel uit te werken voor het bedrag dat de deputatie reeds voor 
hen heeft vastgelegd. Tenslotte antwoordt de gedeputeerde op de vraag op welke manier deze 
organisatoren vanuit de provincie begeleiding zullen krijgen. Alles staat duidelijk vermeld in deze e-mail. 
Er staat aangegeven wat er van de organisatoren wordt verwacht en binnen welke termijn. Er wordt ook 
duidelijk aangegeven waar zij onder meer promotiemateriaal moeten afhalen. De praktische zaken 
worden bijgevolg via deze e-mail aan hen meegedeeld, besluit de gedeputeerde. 
 
Repliek 
Mevrouw Castelein repliceert dat het antwoord van de gedeputeerde haar helemaal duidelijk en 

voorbereid lijkt te zijn. 
 
Vraag nr. M/2018/5 
van mevrouw Gerda Schotte 
Wagenpark van de provincie 
 
Mondelinge vraag 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, zegt dat, ondanks het vurige pleidooi van gedeputeerde Franky 
De Block tegen het gebruik van de auto, de provincie nog over een uitgebreid wagenpark beschikt om 
haar werkzaamheden uit te voeren. In het verleden deed de provincie reeds serieuze pogingen om dit 
wagenpark milieuvriendelijker te maken onder andere door de aankoop van elektrische wagens en 
wagens op CNG-bandstof, zijnde gas. Gelet op de huidige problematiek van het fijn stof, ook buiten de 

stedelijke regio’s, en dus zeker ook in de provincie aanwezig, en de invloed van dieselwagens op deze 
problematiek heeft de Groen-fractie volgende vraag: mevrouw Schotte vraagt als de deputatie van plan 
is om in de toekomst af te zien van de aankoop van dieselwagens. Zij zegt dat het geweten is dat de 
huidige deputatie hieromtrent misschien niet veel beslissingen meer zal kunnen nemen, maar de Groen-
fractie zou er dan ook op willen aandringen dat er een investeringsplan voor het wagenpark wordt 
opgemaakt voor de komende jaren en niet enkel tot het einde van de legislatuur. Zij vraagt dat in dit 
plan geen dieselwagens meer zouden voorkomen. Mevrouw Schotte wenst te weten of de deputatie dit 
kan steunen en hier dit jaar nog werk van kan maken. In de rand hiervan heeft het raadslid nog een 
kleine vraag. Een honderdtal personeelsleden hebben eind vorig jaar de provinciale diensten moeten 
verlaten. De diensten cultuur, sport en welzijn beschikten volgens mevrouw Schotte ook over wagens. 
De vraag van mevrouw Schotte is wat er met deze wagens gebeurd is: werden deze wagens mee 
overgedragen en indien niet waarvoor worden ze nu gebruikt? 

 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, geeft als antwoord op de eerste vraag van mevrouw Schotte, om 
in de toekomst af te zien van de aankoop van dieselwagens, dat hij kan meedelen dat de deputatie hierin 
zeker en vast nog geen formeel standpunt heeft ingenomen. Bij de aankoop en de vervanging van een 
dienstvoertuig worden immers in nauw overleg met de diensten mobiliteit en interne milieuzorg 
beslissingen genomen. Samen met accommodatie worden de nodige overwegingen gemaakt. De 
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gedeputeerde kan wel zeggen dat CNG nu altijd als voorkeur naar voor wordt geschoven met betrekking 

tot de standaard brandstof. In functie van een aantal technische vereisten kan hier van worden 
afgeweken. De gedeputeerde denkt hierbij aan de grootte van het voertuig, het aanbod op de 
wagenmarkt, de laadruimte en de capaciteit. Ook deze zaken moeten duidelijk worden onderzocht en er 
moet worden nagegaan of er een CNG-tankpunt in de buurt is. De gedeputeerde verwijst naar het feit 
dat mevrouw Schotte zelf al aangeeft dat er reeds serieuze inspanningen werden geleverd om het 
wagenpark milieuvriendelijker te maken. De gedeputeerde verwijst hierbij naar de groei aan CNG-
tankpunten en een steeds groter aanbod aan CNG-voertuigen waardoor de afweging bij het kiezen van 
een voertuig steeds meer in het voordeel van deze CNG-voertuigen is. De gedeputeerde zegt hier echt 
overtuigd van te zijn. De gedeputeerde gaat over naar de vraag van mevrouw Schotte omtrent een 
investeringsplan zonder dieselwagens. Voor het wagenpark wordt in functie van het meerjarenplan een 
investeringsplan opgemaakt. De gedeputeerde denkt dat dit evident is. Dit zal ook zo gebeuren voor het 
volgende meerjarenplan. De gedeputeerde herhaalt dat de afweging bij een aankoop, aankoop per 

aankoop grondig en afzonderlijk wordt bekeken en het hier dan vooral over een aantal technische 
vereisten gaat. De gedeputeerde denkt hierbij aan de aankoop van een vrachtwagen die reeds werd 
voorzien omwille van het feit dat de huidige vrachtwagen moet vervangen worden. Dit zal nog een 
dieselwagen zijn omdat een aanbod binnen de vrachtwagens anders dan brandstof of diesel nog niet of 
nauwelijks aanwezig is op de markt. De gedeputeerde verwijst hierbij naar websites betreffende 
vrachtwagens. Behalve in het gamma van Tesla zijn er geen vrachtwagens te koop met alternatieve 
brandstoffen. De provincie gaat uiteraard niet over tot de aankoop van een wagen uit het Tesla-gamma, 
aldus de heer Decorte. De gedeputeerde maakt duidelijk dat als er toch voor diesel wordt gekozen omdat 
men niet anders kan, altijd de hoogste euronorm in de technische vereisten wordt opgenomen. De 
gedeputeerde gaat over naar de laatste vraag van mevrouw Schotte omtrent het lot van de wagens voor 
cultuur en sport. Voor wat betreft cultuur en welzijn antwoordt de gedeputeerde dat er in deze diensten 
geen eigen wagens waren, deze mensen deden altijd beroep op het pakket van de poolwagens. Voor wat 

betreft de Gavers was er inderdaad voor sport een bestelwagen en deze bestelwagen werd nu volledig 
ten dienste van het provinciedomein de Gavers gesteld, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 
Repliek 
Mevrouw Schotte zegt uiteraard geen expert in vrachtwagens te zijn, maar het verbaast haar wat dat er 
niet voor alle types van wagens alternatieven voor diesel voorhanden zouden zijn. Daarom moet het niet 
perse gaan om CNG, maar kan eventueel gekozen worden voor benzine in plaats van diesel, aldus 
mevrouw Schotte. Zij wou nog iets toevoegen aan haar repliek. Een paar maanden geleden stelde het 
raadslid een vraag rond autodelen. De deputatie is daar toen niet op ingegaan, zegt mevrouw Schotte. 
Zij las evenwel recent in de krant dat het nu toch mogelijk is om auto’s van de provincie te delen. Zij 
bedankt de deputatie hiervoor. Het is sympathiek dat men dan toch, zij het na enige tijd, ingaat op de 

vraag van de Groen-fractie, aldus mevrouw Schotte.  
 
Vraag nr. M/2018/6 
van Herman Lodewyckx 
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 
Mondelinge vraag 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, licht zijn vraag toe. Op zaterdag 25 november 2017 werd 
na een uiteenzetting van Peter Wollaert, door de provincieraadvoorzitter namens de vijf 
provinciebesturen een engagementsverklaring ondertekend om de zogenaamde duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Twee maanden later had de heer Lodewyckx graag vernomen 
wat de stand van zaken is, welke initiatieven werden ondernomen om deze duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen te implementeren in het provinciaal beleid en wat de bedoeling is, aldus het 
raadslid. De keuze die gemaakt is omwille van het feit dat er twee mogelijkheden zijn, is wat het raadslid 
vooral interesseert. Ofwel kan het provinciebestuur zeggen dat ze zal kijken welke van de doelstellingen 
ze reeds realiseert ofwel kan de provincie de doelstellingen voor ogen houden en zich de vraag stellen 
hoe ze deze zal implementeren in haar beleid, aldus de heer Lodewyckx. Hij is zeer nieuwsgierig welke 
keuze gemaakt zal worden. Daarnaast vraagt hij als er reeds een stappenplan werd uitgewerkt, de 
spontane reactie indachtig van gedeputeerde de Bethune op zijn vraag wat de gedeputeerde ging doen 
met de asielzoekers die in de provincie aankomen. De gedeputeerde antwoordde toen een taskforce op 
te starten om de zaak aan te pakken. Dit is ook effectief recent gebeurd en het raadslid wenst hiervoor 
zijn felicitaties te geven. De heer Lodewyckx vraagt of ook een taskforce werd opgericht om de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. 
 

Antwoord 
De voorzitter van de provincieraad bevestigt dat zij de engagementverklaring ondertekend heeft namens 
de provincie. Zij zegt dat zij dit niet zomaar heeft gedaan, voorafgaandelijk is er heel duidelijk overleg 
met deputatie geweest. De deputatie heeft ook terug gekoppeld naar de dienst. Dit zal ook het verhaal 
zijn dat gedeputeerde Decorte straks zal brengen, aldus de provincieraadsvoorzitter. Zij herinnert de 
heer Lodewyckx nog even aan de budgettoelichting van gedeputeerde Naeyaert die de realisatie van de 
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duurzame ontwikkelingsdoelstellingen reeds een stuk heeft verwerkt in zijn toelichting met betrekking tot 

het budget en het meerjarenplan.  
 
De heer Decorte, gedeputeerde, gaat over tot het verder beantwoorden van de vraag. De gedeputeerde 
stelt dat de voorzitter van de provincieraad inderdaad een grote verantwoordelijkheid op zich heeft 
genomen door haar schouders onder de verklaring te zetten en haar hiervoor te engageren namens de 
provincie. De gedeputeerde kan tegen het raadslid zeggen dat de integratie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen voorzien is binnen het proces van de beleidsvoorbereidingen voor de 
legislatuur 2020-2025. Met andere woorden binnen de omgevingsanalyse en het ruime strategische 
kader voor het nieuwe meerjarenplan, aldus de gedeputeerde. Deze beleidsvoorbereiding wordt 
momenteel reeds opgestart en eindigt met de goedkeuring van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 
door de nieuwe provincieraad in december 2019. Het bestuur neemt dus de keuze om te onderzoeken 
hoe zij deze zeventien ontwikkelingsdoelstellingen in het toekomstige beleid kan gaan vertalen, zegt de 

heer Decorte. Het stappenplan hiervoor zal mee vorm krijgen in de verdere uitrol van het proces van die 
voorbereiding. Een taskforce behoort hiertoe zeker tot de mogelijkheden, zegt de heer Decorte. Hij vindt 
dit heel belangrijk maar deze keuze moet binnenkort gemaakt worden. De timing van het proces van 
beleidsvoorbereiding loopt van januari 2018 tot en met november 2018. De gedeputeerde wil duidelijk 
het signaal geven dat op dit vlak echt voorbereidend werk wordt geleverd om ervoor te zorgen dat men 
hiermee in de volgende legislatuur verder kan. 
 
Repliek 
De heer Lodewyckx vermoedt dat hij de eerste vraagsteller in deze legislatuur is die een antwoord krijgt 
van de voorzitter op een vraag tijdens de interpellatie. De heer Lodewyckx heeft het antwoord van de 
gedeputeerde zo begrepen dat hij dus zeker voor de volgende legislatuur moet kandideren om effectief 
te zien hoe deze doelstellingen verder geïmplementeerd worden. Hij hoopt dat de kiezers hem daar in 

gaan volgen. Het raadslid vindt het jammer dat de implementatie niet wat sneller kan gaan. Hij dankt de 
gedeputeerde voor het antwoord en het engagement vanwege de deputatie en de voorzitter.   
 
De voorzitter zegt dat zij niet inhoudelijk wilde antwoorden op de vraag van het raadslid. Zij wilde duiden 
dat zij de verklaring niet zomaar heeft getekend, maar er een groot engagement vanuit de deputatie was 
om dit organisatiebreed te gaan toepassen in het provinciale beleid. 
 
Vraag nr. M/2018/7 
van Jan Van Meirhaeghe 
CWRM-project en BTW-verplichtingen 
 

Mondelinge vraag 
De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, richt zich tot gedeputeerde Vanlerberghe en zegt dat in de 
raad van april 2017 werd goedgekeurd dat aan de vzw Kunst dringend 400.000 euro zou worden 
overgemaakt om onvoorziene achterstallige btw-verplichtingen na te komen. In de commissie, 
voorafgaand aan de raad van april 2017, werd over dit onderwerp uitvoerig gediscussieerd en werd in de 
commissie uiteindelijk gezegd dat de 400.000 euro niet enkel bestemd was voor de btw, maar ook om de 
onderfinanciering te compenseren, aldus de heer Van Meirhaeghe. Er werd op het einde van deze 
commissie ook gezegd dat eventuele recuperatie van btw niet naar de provincie diende terug te vloeien. 
De heer van Meirhaeghe zegt dat voor hem na deze commissie en de raad toch heel wat onduidelijkheid 
over deze regeling en afspraken bleef. Begin januari kon men in de pers lezen dat de voorzitter van vzw 
Kunst het volgende heeft gezegd, de heer Van Meirhaeghe citeert de paragraaf: “na tussenkomst van 
gespecialiseerde advocaten werd een vergelijk bereikt met de btw- administratie wat er op neerkomt dat 

we in het gelijk werden gesteld omtrent onze visie over de verschuldigde btw.”. Het raadslid leest een 
citaat voor uit een andere krant over hetzelfde onderwerp: “ook het btw-verhaal klopt maar de oorzaak 
is dat we onterecht een ander statuut toebedeeld kregen, ondertussen haalden we daar ons gelijk voor 
de rechtbank”. De heer Van Meirhaeghe stelt dat, weliswaar in de pers, een verklaring van de betrokkene 
zelf wordt gekregen met weer een andere uitleg dan in het voorjaar. Het raadslid gaat over naar zijn 
vragen. Kan van de gedeputeerde uitleg worden gekregen hoe het btw-verhaal dan afgelopen is, was dit 
effectief via de rechtbank of middels een ander regeling. Ten tweede wenst het raadslid te weten of de 
400.000 euro effectief aan de btw-administratie werd betaald of niet. En ten derde vraagt hij als dit 
betekent dat eventueel toch nog fondsen zouden terugvloeien van de vzw Kunst naar de provincie. 
 
Antwoord 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat de heer Van Meirhaeghe in zijn vraagstelling 

verwijst naar een verklaring in de pers van begin januari. Het eerste waar de gedeputeerde aan dacht 
was dit te moeten lezen. Zij kwam terecht in het Brugsch Handelsblad. Zij neemt aan dat zij en de heer 
Van Meirhaeghe het over hetzelfde onderwerp hebben. De gedeputeerde zegt dat het naar aanleiding 
van een lokaal dossier in Damme was dat het raadslid verwees naar zijn mening over de vzw Kunst en 
de gelieerde vzw’s. De gedeputeerde zegt dat het raadslid vermeldt wat de vzw in de pers bracht, maar 
de heer Van Meirhaeghe zelf de eerste was met het artikel om te zeggen dat het project CWRM 400.000 
euro btw te weinig heeft betaald. Dit stond ook in de pers. De verwondering dat er dan vanuit de vzw 
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gereageerd wordt is uiteraard niet echt zo bedoeld, maar het is volgens de gedeputeerde dan ook logisch 

dat er reactie kwam op deze opmerking. De gedeputeerde zegt dat de heer Van Meirhaeghe vandaag 
opnieuw de discussie naar aanleiding van een lokaal dossier naar boven brengt en zelf april 2017 
vermeldt. Daar is heel uitgebreid, en dat weet het raadslid volgens de gedeputeerde ook, over 
gediscussieerd. De grond van de zaak was dat op dat moment liquiditeit het sleutelwoord was. Er moest 
vooruit worden gegaan en er was een discussie, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde wil 
benadrukken dat intussen overleg is geweest. Uiteraard heeft men daar gereageerd. De gedeputeerde 
denkt niet dat de inhoud van dit overleg aan de orde is. De gedeputeerde zegt dat de heer Van 
Meirhaeghe de vraag aan de gedeputeerde stelt, maar misschien moet er ook eens gepraat worden met 
de mensen van ter plaatse, aldus de gedeputeerde. Het is immers niet zo dat de provincie deze 
advocaten heeft aangesproken, maar het is de vzw die heeft gezocht naar een oplossing, aldus de 
gedeputeerde. De gedeputeerde leest in de pers, zoals het raadslid, dat een vergelijk is bereikt, maar dit 
wil nog niet zeggen dat daarmee het probleem is opgelost. De gedeputeerde vraagt om haar toe te laten 

om duidelijk te maken dat naast de raad van april 2017, tijdens een namiddag een heel intensieve 
doorlichting met de heer Van Meirgaeghe, een collega, de mensen van de griffie en de mensen van de 
financiële dienst heeft plaats gevonden. De gedeputeerde meent dat het raadslid een paar kilo papier 
over deze kwestie heeft gezien. De gedeputeerde denkt dat het raadslid ook tevreden was over die 
uitgebreide uitleg. De gedeputeerde zegt dat zij dit niet allemaal zal herhalen. Het raadslid heeft evenwel 
het recht om dit allemaal te bekijken. De gedeputeerde zegt niets toe te voegen aan de uitleg die toen 
reeds werd gegeven. Het enige en belangrijkste is dat voor beide afrekeningen elke provinciale euro 
gedekt zal zijn door bewijsstukken, aldus de gedeputeerde. Indien er eventueel tekorten of andere 
dingen zouden  zijn dan zal dit bij de afrekening duidelijk worden zegt de gedeputeerde. Er is een 
liquiditeitsprobleem binnen de bestemde gelden en binnen de productiekost van de beeldjes. Daarom 
werd vervroegd uitbetaald en werd dit goedgekeurd in de raad, zegt de gedeputeerde. Zij dankt hiervoor 
de raad omdat men dit project immers wil laten slagen. De gedeputeerde is van mening dat geen tijd 

dient te worden gestoken in een heel aparte discussie over deze 400.000 euro. Zij stelt voor om bij de 
afrekening te kijken of alles is bewezen. Als dit zo is dan zal dit zoals altijd in de raad worden 
goedgekeurd. Het verhaal van 2017 is niet veranderd, het verhaal van de namiddag die het raadslid 
doorbracht met de experten rond dit dossier is niet veranderd, aldus de gedeputeerde. Mevrouw 
Vanlerberghe geeft aan hier niet op in te gaan. De gedeputeerde zou graag willen dat binnen de 
afrekening waar alles moet bewezen worden, het raadslid dan zal kunnen bepalen als hij niet los maar 
inclusief de 400.000 euro voldoening schept uit alle bewijsstukken. Verder wil de gedeputeerde het 
raadslid en alle collega’s binnen de raad vragen om 29 april op hun agenda aan te stippen en aanwezig 
te zijn op het evenement. De gedeputeerde denkt dat dit evenement eerst met zijn allen helemaal moet 
beleefd worden en men er trots op moet zijn. Wanneer de afrekeningen plaatsvinden kan het raadslid 
zijn vragen stellen. De opmerkingen van het raadslid zouden betekenen dat men plots iets over heeft, 

aldus de gedeputeerde. Dit is niet zo en dat weet de heer van Meirhaeghe vanuit de cijfers en 
onderzoeken, zegt mevrouw Vanlerberghe. De gedeputeerde herhaalt haar verzoek om haar toe te laten 
eerst het project af te werken en de liquiditeitsproblematiek niet elke dag te moeten bekijken. Er is nog 
veel werk te doen zegt de gedeputeerde en zij vraagt om nu vooruit te gaan, beseffende dat elke euro 
nadien ook zal moeten bewezen worden. Zo werd er afgesproken, ook met de vzw. Het gaat immers over 
overheidsgeld. 
 
Repliek 
De heer Van Meirhaeghe zegt dat hij uit het antwoord van de gedeputeerde alleen maar kan uitmaken 
dat de onduidelijkheid over het btw-verhaal voor hem blijft. Is er nu een regeling getroffen, moeten de 
vzw’s de btw wel of niet betalen. Dat was eigenlijk het doel van zijn vraag. De heer Van Meirhaeghe zegt 
dat de gedeputeerde effectief heeft gezegd, hij verwijst hierbij naar de notulen van de raad, dat de 

400.000 euro en de btw-recuperatie niet zou moeten terugvloeien. Het raadslid herhaalt zijn vraag om 
meer duidelijkheid te scheppen over hoe het btw-verhaal is afgelopen. De heer Van Meirhaeghe vraagt of 
de btw betaald is. 
 
Tegenrepliek 
De gedeputeerde antwoordt dat wanneer een mondelinge vraag toekomt, zij niet eerst een overleg kan 
vragen met wie precies rond de tafel zat bij het overleg over de btw. Zij weet dat er overleg is geweest 
met de btw-administratie en men probeert correctie met de btw te krijgen. Er kan ten gevolge van een 
mondelinge vraag, gesteld door een raadslid, niet worden verwacht dat door de gedeputeerde over het 
btw-topic wordt overlegd met de vzw, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde had niet begrepen dat zij 
de uitleg van de vzw moet doen. Zij is immers de vzw niet. De gedeputeerde zegt dat het raadslid zijn 
vraag op een andere manier had moeten stellen als hij uitleg over het btw-verhaal wenst. Naar 

aanleiding van een mondelinge vraag kan het raadslid niet verwachten dat de gedeputeerde een 
gedetailleerd boekhoudkundig antwoord kan geven. Dit is deze middag niet gebeurd, aldus de 
gedeputeerde. 
 
De heer Van Meirhaeghe stelt dat dit eventueel als agendapunt in de zesde commissie wordt opgenomen. 
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Vraag nr. M/2018/8 

van Christof Dejaegher 
Behoeftestudie bedrijventerrein 
 
Mondelinge vraag 
De heer Christof Dejaegher, CD&V-raadslid, licht zijn vraag toe. Een tijdje terug kwam de befaamde 
rebelstudie over de raming van de vraag naar gronden voor bedrijvigheid al eens uitgebreid ter sprake. 
Die rebelstudie werd verfijnd en aangevuld, de streekintercommunales deden zelf ook hun inbreng en 
vraag en aanbod werden aan elkaar getoetst. Na overleg in de Resoc’s en na een bijeenkomst met de 
stakeholders diende de deputatie op 10 november laatstleden een aanvraag bij de Vlaamse regering in 
om uit het zogenaamde Vlaamse reservepakket of de marge in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
van 1400 ha, 495 ha aan West-Vlaanderen toe te kennen. Dit samen met een delegatie van bevoegdheid 
met betrekking tot de regionaal stedelijke gebieden. Op 22 december laatsleden sprak de Vlaamse 

regering zich uit over deze vraag, aldus de heer Dejaegher. Zij stelde vast dat aan drie van de vijf 
voorwaarden uit het Ruimtelijk Structuurplan werd voldaan om aanspraak te kunnen maken op het 
reservepakket. Aan één voorwaarde was gedeeltelijk voldaan en aan één voorwaarde eigenlijk niet. Van 
deze laatste kon worden afgeweken door onvoorziene omstandigheden, namelijk de invoering van de 
plan-MER-plicht die verhindert dat concrete terreinaanwijzingen gebeuren zonder plan-MER. Op basis van 
het deels voldaan zijn aan de voorwaarde van de subregionale tekorten gaf de Vlaamse regering 
goedkeuring of tenminste delegatie aan de bevoegde minister om 130 ha aan West-Vlaanderen toe te 
kennen, aldus de heer Dejaegher. Voor het overige bepaalt het derde punt in de beslissing dat de 
provincie voor eventuele bijkomende gebieden concrete terreinvoorstellen kan uitwerken. In het vierde 
punt worden een aantal ruimtelijke randvoorwaarden gekoppeld. De deputatie besprak in haar zitting 
van 11 januari de beslissing van de Vlaamse regering en stuurde hierover via de dienst Ruimtelijke 
Planning een e-mail naar de stakeholders. In deze mail wordt onder meer meegedeeld dat de dienst drie 

opdrachten van de deputatie kreeg. De eerste opdracht gaat over de toegekende 130 ha. De heer 
Dejaegher deelt mee dat in de tweede opdracht letterlijk het volgende staat: “de opmaak van een 
voorstel van aanpak voor een locatie-onderzoek op provinciaal niveau voor multimodaal ontsloten 
logistieke terreinen”. Opdracht drie betreft de actualisering van de monitoring van het aanbod en het 
uitgiftebeleid in de andere subregio’s. Dit moet toelaten om voor deze regio’s een overlegproces op te 
starten in functie van concrete dossiers. De heer Dejaegher verwijst naar de beslissing van de Vlaamse 
regering waar letterlijk werd verwezen naar de moeilijkheid om de behoeften voor de toekomst in te 
schatten. Hiervoor werd bij wijze van voorbeeld Veurne aangehaald. Dit was en is ook in andere 
kleinstedelijke gebieden heel duidelijk het geval, aldus de gedeputeerde. Vandaar dat het raadslid 
volgende vragen heeft. Kan de gedeputeerde bevestigen dat de andere subregio’s dan Brugge, Roeselare 
en Waregem in een eerste fase wel degelijk uitgesloten zijn van de toekenning van extra 

bedrijventerreinen, maar dat er in de tweede fase misschien wel nog mogelijkheden zijn voor de andere 
subregio’s, maar dan op basis van concrete terreinen, vraagt het raadslid. Kan het derde punt in de 
beslissing van de Vlaamse regering in die zin begrepen worden, vraagt de heer Dejaegher. Waarom heeft 
de deputatie het in haar tweede opdracht aan de dienst Ruimtelijke Planning enkel over multimodaal 
ontsloten logistieke terreinen, terwijl in het vierde punt van de beslissing van de Vlaamse regering “bij 
voorkeur” staat vermeld en dus niet exclusief multimodaal ontsloten terrein en dan nog niet eens 
logistieke, vraagt het raadslid. Tenslotte vraag het raadslid naar de concrete timing van de uitwerking 
van de drie opdrachten van de deputatie aan de dienst Ruimtelijke Planning, dit nu de economische 
motor goed draait en veel bedrijven prangende behoefte hebben aan uitbreiding. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Bock, gedeputeerde, is van mening dat de sterkte van dit dossier de eendrachtige 

samenwerking tussen alle betrokken actoren is. Ook wanneer de aanvraag werd ingediend hebben zowel 
de intercommunales, WVI, Leiedal, alle Resoc’s, het middenveld, het patronaat en de vakbonden de 
krachten gebundeld. De bedoeling is dat dit ook in de toekomst verder zal blijven gebeuren omdat 
bedrijventerreinen zo belangrijk zijn in de provincie. De dynamiek die er is moet worden aangehouden en 
moet nog worden opgevoerd waar het kan, aldus de heer De Block.  De gedeputeerde benadrukt dat 
bedrijventerreinen nodig zijn voor ondernemers. Bedrijventerreinen zorgen voor tewerkstelling en 
tewerkstelling zorgt voor welvaart en voor welzijn. Het is iets waar iedereen goed bij vaart als dit deftig 
en goed wordt georganiseerd, aldus de gedeputeerde. Het is volgens de gedeputeerde dan ook positief 
dat de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen. Een genre mandaat naar de eerste 130 ha in de 
regio’s Brugge, Waregem en Roeselare. De gedeputeerde zegt dat dit inderdaad snel moeten worden 
geconcretiseerd. Dit zal gebeuren, aldus de heer De Block. Ten tweede is er de opdracht om proactief te 
werken, meer bepaald de opdracht om verder heel concrete dossiers met terreinvoorstellen in te dienen 

zodanig dat gepoogd wordt om de rest van het provinciale eisenpakket, bij wijze van spreken, te 
honoreren. Dat is de bedoelding verduidelijkt de gedeputeerde. De gedeputeerde deelt mee dat eerst een 
overleg met de Vlaamse administratie heeft plaats gevonden om heel goed de beslissing van Vlaanderen 
te kunnen interpreteren, zodat geen dissonanties worden gecreëerd die hinderlijk kunnen zijn in de 
verdere uitwerking van het dossier. Begin maart is er een bijeenkomst van een brede delegatie zegt de 
gedeputeerde. De gedeputeerde benadrukt dat de POM een belangrijke functie heeft in de verdere 
uitwerking van het dossier. Er wordt dus verder gegaan en met de stakeholders en in maart komt men 
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samen om dit aan te pakken. In de beslissing vermeldt Vlaanderen “bij voorkeur aan multimodale 

ontsluiting”. De gedeputeerde zegt dat het goed is dat het woordje “bij voorkeur” wordt vermeld, want 
anders waar deze multimodale mogelijkheden er niet zijn zou men dus niets kunnen doen waar er enkel 
een ontsluiting via de weg mogelijk is. Dit wordt meegenomen in de aanpak. De gedeputeerde verwijst 
nogmaals naar de dynamiek die er is. Na het overleg met de stakeholders gaat men verder staan. De 
betrokken diensten waar het raadslid naar heeft gerefereerd zullen dit samen met de POM heel snel 
aanpakken zodat voor dit dossier in deze legislatuur nog substantiële, verdere stappen kunnen worden 
gezet. 
 
Repliek 
De heer Dejaegher repliceert dat de gedeputeerde een duidelijke timing heeft aangehaald in zijn 
antwoord. Het raadslid zegt dat de gedeputeerde evenwel niet alle vragen heeft beantwoord, maar hij 
gaat er van uit dat er daar binnen de kortste keren vanuit de diensten met de stakeholders aan tafel een 

heel concreet antwoord over zal komen. Het raadslid hoopt op een wat beter resultaat voor de andere 
regio’s in de provincie. Want voor hen is het op dit moment nagelbijten. Het blijft het raadslid ook 
verwonderen dat wanneer Antwerpen en Gent in Vlaanderen een vraag stellen dit nooit geklaag wordt 
genoemd, maar wanneer deze vraag vanuit West-Vlaanderen en in het  bijzonder vanuit de Westhoek 
komt, dit gecatalogiseerd wordt als geklaag.  
 
Vraag nr. M/2018/9 
van Wouter Vanlouwe 
Masterplan reconversie militair domein Koksijde 
 
Mondelinge vraag 
De heer Wouter Vanlouwe, N-VA-raadslid, verwijst naar mei 2013 wanneer onder leiding van de 

provincie het strategisch project reconversie luchtvaartbasis Koksijde startte met de opmaak van een 
SWOT-analyse. Hieruit kwamen heel wat opportuniteiten op vlak van natuur, wonen, bedrijvigheid, 
recreatie, sport en mobiliteit naar boven, aldus de heer Vanlouwe. In het definitieve masterplan bleven 
hieruit slechts enkele zaken weerhouden, zegt het raadslid. Na het grote inspraakmoment op 19 
december laatsleden weerklonk een grote kritiek dat de focus van deze mogelijke reconversie bijna 
uitsluitend in de ontwikkeling van de recreatieve luchtvaart valt. Een speelterrein van enkele miljonairs 
die hun vliegtuigje naast hun tweede verblijf kunnen parkeren, aldus de heer Vanlouwe. Het raadslid 
verwijst naar enkele foto’s uit het dossier. Meer dan de helft van het 365 ha grote terrein wordt door 
deze happy few gereserveerd zegt het raadslid. Andere opportuniteiten bijvoorbeeld op vlak van 
mobiliteit of recreatie voor de gewone man worden hierdoor gehypothekeerd. Het raadslid verwijst naar 
de SWOT-analyse waar letterlijk staat vermeld dat bepaalde woonwijken volledig geprangd en ingesloten 

liggen. Een herstel van bijvoorbeeld de oude verbindingsweg tussen Koksijde-dorp en Veurne zou hier 
kunnen soelaas in brengen. Ook een mogelijke ontsluiting van de N8 richting Duinkerkevaart en zo 
verder naar Diksmuide, met name het plan van een noordelijke ring van oud Veurne cvp-schepen en 
senator Belhaam zou perfect op deze site gerealiseerd kunnen worden, stelt de heer Vanlouwe. Hierdoor 
zou de verkeersdrukte op de N8 sterk kunnen verminderen op voorwaarde dat het aspect recreatieve 
luchtvaart in een meer gereduceerde vorm aan bod zou komen door bijvoorbeeld de twee landingsbanen 
te behouden in een L-vorm in plaats van in de huidige kruisvorm zoals aangegeven op de beelden. De 
lengte van deze twee landingsbanen zou hierdoor nog ruim voldoende zijn. De heer Vanlouwe stelt zijn 
vragen. Ten eerste vraagt hij waarom het aspect mobiliteit zo weinig aan bod komt in dit masterplan, 
slechts anderhalve pagina in een tachtig bladzijden tellend document. Wat met de ontsluiting van nieuwe 
woonkernen ter hoogte van Koksijde-dorp en de noordzijde van Veurne, vraagt hij. Het raadslid vraagt 
als een mogelijk herstel van de oude verbindingsweg tussen Koksijde-dorp en Veurne werd overwogen. 

Werd een mogelijke alternatieve verbinding richting Diksmuide onderzocht, om de verkeersdrukte op de 
N8 te reduceren, vraagt hij. En ten laatste verwijst het raadslid naar een probleem met de zetel en de 
landbouwer ter plaatse, dat niets met mobiliteit te maken heeft. Zal de ontwikkeling van het nieuwe 
natuurgebied op deze site de toekomst van deze landbouwer niet in het gedrang brengen als de impact 
van de instandhoudingsdoelstellingen geweten is, besluit het raadslid zijn vragen. 
 
Antwoord 
Gedeputeerde De Block zegt dat het hem wat stoort dat het raadslid het in zijn inleiding op flessen 
getrokken heeft, meer bepaald de stelling van de miljardairs met een privé-vliegveld naast hun deur. De 
gedeputeerde zegt dat het raadslid aanwezig was op de voorlichtingsvergadering in Koksijde waar meer 
dan driehonderd mensen gedurende een kleine twee uur zeer aandachtig geluisterd hebben naar alle 
onderdelen van de toekomstvisie die wordt ontwikkeld. De gedeputeerde heeft na deze vergadering ook 

zijn oor te luister gelegd en heeft opgevangen dat misschien niet iedereen noodzakelijk met alle 
onderdelen van het plan volledig akkoord is, maar wel duidelijk een “wow-gevoel” had. Het is immers 
een visie die heel wat mogelijkheden biedt en zoals reeds werd gezegd, moet dit nu verder worden 
geïmplementeerd, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat dit dossier reeds zeer ver staat en 
spreekt over een fenomenaal belangrijk dossier is. Het is één van de drie provinciale strategische 
dossiers waar spijtig genoeg enige vertraging werd opgelopen door de besluiteloosheid van de betrokken 
minister van Defensie. Maar de provincie doet voort. De gedeputeerde gaat over naar zijn antwoorden op 
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de vragen van de heer Vanlouwe. Een eerste vraag betrof de vraag waarom het aspect mobiliteit zo 

weinig aan bod komt. Zoals de gedeputeerde zei, het is een startnota, met de focus op de reconversie 
van de militaire basis. De gedeputeerde verwijst naar de uitspraken van het raadslid over 
woonontwikkelingen met betaalbare woningen met voorrang voor lokale inwoners. De gedeputeerde 
denkt dat dit belangrijk is, zeker in Koksijde. De gedeputeerde denkt evenwel dat 
gemeenschapsvoorzieningen ook belangrijk zijn. Zones voor recreatie, een lokaal bedrijventerrein, zijn 
ook belangrijk. De gedeputeerde verwijst ook naar het belang van een intergemeentelijk containerpark 
waar men zuinig ruimtegebruik zal organiseren tussen de zustergemeenten. Het raadslid kan volgens de 
gedeputeerde dan ook niet stellen dat enkel de reactieve luchtvaart aan bod komt. Het is een en-en 
verhaal. De gedeputeerde herhaalt dat alles keurig verder moet worden uitgewerkt. Wat betreft het 
aspect mobiliteit licht de gedeputeerde toe dat zal worden ingezet op trage verbindingen om het gebied 
opnieuw toegankelijk te maken en Veurne en Koksijde-Dorp opnieuw veilig en kwalitatief met elkaar te 
verbinden door traag verkeer. Dit zal een volledige ontsluiting genereren zegt de gedeputeerde. De 

gedeputeerde zegt dat niet mag worden vergeten dat de ontsluiting Koksijde-Dorp ook via de bestaande 
wegen verder voorzien kan worden en dat door de verplaatsing van de technische diensten en het 
containerpark uit het centrum de woonkwaliteit kan worden verbeterd. Het is volgens de gedeputeerde 
logisch dat deze diensten naar dit domein gaan. Bijkomende woongelegenheden hebben een positief 
effect op mobiliteit. De gedeputeerde is van mening dat deze een visie een twaalf op tien als score 
verdient. Wat de noordzijde van Veurne betreft is in de ontwerpoefening van het masterplan wel degelijk 
gekeken naar mogelijke verbeteroplossingen van de ontsluiting van de noordrand. Dit werd nog niet mee 
opgenomen in de huidige fase en zal nu verder bekeken worden met de stad Veurne in het kader van 
een herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Veurne. Een herstel van de vroegere 
verbinding tussen Koksijde-Dorp en Veurne werd in het kader van de ontwerpweek en van het 
masterplan bekeken en daar is reeds uit de bus gekomen dat een verbinding van gemotoriseerd 
vervoervoer tussen Veurne en Koksijde-Dorp niet opportuun wordt geacht. Er zijn andere alternatieven, 

de N8. De verbinding wordt wel voorzien voor traag verkeer, deelt de gedeputeerde mee. Vervolgens 
antwoordt de gedeputeerde op de vraag van een mogelijke alternatieve verbinding richting Diksmuide. 
Dit valt volledig buiten het plancontour van het voorliggend plan zegt de heer De Block. Dit moet echter 
wel deel uitmaken van een ruimere mobiliteitsvisie op het kleinstedelijk gebied Veurne. Dit wordt niet 
weg geschoven, maar wordt besproken waar dit moet worden besproken, zegt de heer de Block. 
Tenslotte zegt de gedeputeerde dat de landbouw belangrijk is, in de provincie. En omdat de landbouw 
belangrijk is wordt daar rekening mee gehouden. En door dit plan zal de landbouw vlotter ontsloten 
worden, de afsluiting valt weg en er zal kwalitatief bestemmingsmatig zelfs meer landbouwgebied zijn 
dan voorheen op het gewestplan, aldus de gedeputeerde. Maar daar moeten ook afspraken over worden 
gemaakt in functie van het luchtverkeer zoals dit reeds overal het geval is. De gedeputeerde bedankt de 
heer Vanlouwe voor de aandachtspunten, maar de gedeputeerde denkt dat gesproken kan worden over 

een homogeen volwaardig plan op alle onderdelen en dat dit plan een fenomenale kans qua 
realiteitsgraad heeft. De gedeputeerde dankt hiervoor zijn medewerkers en alle betrokken actoren. 
 
Repliek 
De heer Vanlouwe repliceert dat een visie een visie is, maar daarom niet altijd de juiste visie is. De 
reacties die het raadslid na het inspraakmoment kreeg, waren blijkbaar van een ander aard dan de 
reacties die de gedeputeerde kreeg. Woonontwikkeling valt volledig buiten het reconversieplan, buiten de 
zone die vandaag reeds is afgebakend en gaat terecht komen op het bestaande containerparkterrein, 
aldus het raadslid. Het raadslid is blij dat er misschien aandacht zou kunnen worden gegeven aan het 
plan Belhaam. Tenslotte zegt het raadslid dat in kader van de instandhoudingsdoelstellingen de druk op 
de betrokken landbouwer bijzonder hoog zal worden, maar dat dit verder in de gaten wordt gehouden. 
 

*** 
 

Agendapunt 2 Wijziging van het raadsbesluit van 26 december 2016 tot vaststelling van het 
organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het 
managementteam is gekoppeld 
 
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 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen  
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, 
Colpaert, Coupillie, Croes, De fauw, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN HET ORGANOGRAM 
VAN HET PROVINCIEBESTUUR EN DE FUNCTIES WAARAAN LIDMAATSCHAP VAN HET 
MANAGEMENTTEAM IS GEKOPPELD 
 
 
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 73, artikel 84, §4, 1°, artikel 92 en artikel 155 voor wat het 
organogram betreft; 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 92, artikel 93 en artikel 94 voor wat het managementteam 
betreft; 

- De beslissing van de provincieraad van 16 december 2016 houdende de goedkeuring van het 
organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het 
managementteam gekoppeld is; 

- Het advies van het managementteam; 
- Het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 

 
Art. 1: Het organogram van de provinciale organisatie bestaat uit de organisatieconfiguratie, de 
generieke configuratie van de beleids- en beheersdomeinen, de generieke configuratie van de 
organisatieonderdelen van de beleids- en beheersdomeinen en de formele gezagsverhoudingen. 
 
 
Art. 2: De organisatieconfiguratie bestaat uit een matrix van beleids- en beheersdomeinen (verticaal, 
coördinatie van input) en programma’s (horizontaal, coördinatie van output). Binnen het organogram 
worden volgende twee beleidsdomeinen bepaald: “Leefomgeving”, en “KennisEconomie & 
Internationalisering (KEI)”. Binnen het organogram worden volgende twee beheersdomeinen bepaald: 
“Organisatie, Financiën & Personeel” en “Facilitair Beheer”. De organisatieconfiguratie wordt goedgekeurd 

zoals weergegeven in bijlage (sectie1) bij dit besluit. 
 
 
Art. 3: De generieke configuratie van een beleids- en beheersdomein bestaat uit: 

a) een voorzitter 
b) een standaardiserende staf  
c) een ondersteunende staf (indien van toepassing) 
d) generieke organisatie-onderdelen met focus op ondersteunende processen binnen het beleids- of 

beheersdomein (horizontale balk) 
e) specifieke organisatie-onderdelen met focus op kernprocessen binnen het beleids- of 

beheersdomein (verticale balk) 
 

De generieke configuratie van een beleids- en beheersdomein wordt goedgekeurd zoals weergegeven in 
bijlage (sectie 2) bij dit besluit. 
  
 

Art. 4: De generieke configuratie van het organisatieonderdeel “dienst” van een beleids- of 
beheersdomein bestaat uit: 

a) een diensthoofd 
b) een standaardiserende staf (indien van toepassing) 
a) een ondersteunende staf (indien van toepassing) 
b) een leidinggevende staf  
c) uitvoerende onderdelen (secties/cellen) 
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De generieke configuratie van het organisatieonderdeel “dienst” van een beleids- of beheersdomein 
wordt goedgekeurd zoals weergegeven in bijlage (sectie 3) bij dit besluit. 
 
Art. 5: Binnen het organogram bestaan er vier formele gezagsverhoudingen: 

a) Niveau 1: relatie politiek-administratie (provinciegriffier/financieel beheerder) 
b) Niveau 2: de organisatie (managementteam) 
c) Niveau 3: de beleids- en beheersdomeinen (voorzitter coördinatieteam) 
d) Niveau 4: de diensten en organisatieonderdelen van beleids- en beheersdomeinen (diensthoofd) 

Art. 6: Het managementteam bestaat uit: 
 

- de decretale graden; 
- de bestuurdirecteurs; 
- de voorzitters van de beleids- en beheersdomeinen die aangeduid worden door de deputatie op 

voorstel van de provinciegriffier; 
- de secretaris die aangeduid wordt door de deputatie op voorstel van de provinciegriffier. 

 

 
Art. 7: Binnen het organogram worden de volgende diensten bepaald als organisatiedeel van een 
beleids- of beheersdomein: 
 

Nr. Dienst 

1 Griffie 

2 Boekhouding 

3 Belastingen 

4 Economie en Europese & Internationale Samenwerking 

5 PTI 

6 Personeel & HRM 

7 ICT 

8 Communicatie 

9 Accommodatie 

10 Gebouwen 

11 Waterlopen 

12 Ruimtelijke Planning 

13 Mobiliteit 

14 Groendienst 

15 MiNaWa 

16 COOP 

17 Vergunningen 

 
 
 
Art. 8: De beleidsdomeinen bestaan uit volgende organisatieonderdelen: 
 

Leefomgeving MiNaWa 

 Groendienst 

 Waterlopen 

 Vergunningen 

 Ruimtelijke Planning 

 Mobiliteit 

 IVA ZNP 

KennisEconomie & Internationalisering Economie en Europese & Internationale Samenwerking 

 PTI 
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 TUA West private stichting 

 POM 

 Westtoer apb 

 Inagro vzw 

 
 
 
 
Art. 9: De beheersdomeinen bestaan uit volgende organisatiedelen: 

 

Organisatie, Financiën & Personeel Griffie 

 Boekhouding 

 Belastingen 

 Personeel & HRM 

 Communicatie 

 IVA SDP 

 Vonk apb 

Facilitair Beheer COOP 

 Gebouwen 

 Accommodatie 

 ICT 

 Mowa apb 

 
 
Art. 10: De provincieraad machtigt de deputatie om de structuur operationeel verder te verfijnen onder 
(en binnen de grenzen van) het niveau van de provinciale diensten. 
 
 
Art. 11: Het besluit van de provincieraad van 12 december 2016 (houdende de goedkeuring van het 

organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het 
managementteam gekoppeld is) wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2018. 

 
 
Art. 12: Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Goedkeuren van de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit Infrax-
West, en van de  modaliteiten van deze uittreding 
 
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 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 60 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, 
Colpaert, Coupillie, Croes, De Cuyper, De fauw, De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, 
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Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE UITTREDING VAN DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN UIT INFRAX WEST  

 
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 42 (bevoegdheid provincieraad); 

 
- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 80, 

§1, gewijzigd bij decreet van 13 mei 2016, dat bepaalt dat de projectverenigingen, dienstverlenende 
en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze 
deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, 

hun statuten aanpassen in die zin dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden.  De 
provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde”. 
 

- De financiële participatie van de provincie West-Vlaanderen in Infrax West: 129.443 aandelen, met 
een gemiddelde waarde van 25 euro per aandeel en een boekwaarde van 3.236.075,00 euro. 
 

- Het voorstel van overname van aandelen dat de deputatie aan Infrax West bezorgde: 
 
1° De uittredingsvergoeding van 6.103.149,00 wordt herberekend op basis van de jaarrekening 
2017 en zal iets hoger liggen (prognose bij benadering 100.000,00 euro); 
 
2° Basisdividend 2017: bedrag vast te stellen na de goedkeuring van de jaarrekening 2017. Op 30 

juni 2017 werd reeds een bedrag van 179.852,95 euro uitbetaald. Het saldo dient nog te worden 
betaald in de loop van 2018; 
 
3° Een tweede dividend (beslissing AV2015 van een verhoogd dividend, weliswaar gespreid over de 
tijd): 134.000,00 euro uit te betalen in 2018 en 67.000,00 euro uit te betalen in 2019; 
 
4° De uittredingsvergoeding wordt verhoogd met het verwachte dividend 2018, gelet op het feit dat 
de provincie, omdat ze geen aandelen meer heeft in 2019, niet meer rechtstreeks een dividend kan 
ontvangen. Het bedrag wordt bepaald op 180.000,00 euro. 
 
 

Samengevat: 
 
In 2018 dient een bedrag van 134.000,00 euro uitbetaald te worden, verhoogd met het saldo van 
het basisdividend van 2017.  
 
In 2019 dient minstens een bedrag van 6.350.149,00 euro (6.103.149,00 + 67.000,00 + 
180.000,00) uitbetaald te worden, te verhogen met de herberekening van de uittredingsvergoeding 
op basis van de jaarrekening 2017. 

 
- Het voorstel van de deputatie;  
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De provincieraad beslist om uit Infrax West te treden. 
 
Art. 2: 

 
De provincieraad verklaart zich akkoord met de berekening van de uittredingsvergoeding, zoals 
hierboven omschreven en met de modaliteiten van de uittreding. 
 
Art. 3: 

 
Deze beslissing tot uittreding treedt in werking na datum van de installatievergadering van provincieraad 
volgend op de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 en ten laatste op 31 december 2018. 
 
Art. 4: 

 
De provincieraad machtigt de deputatie om met Infrax West verder te onderhandelen over de concrete, 
nodige uittredingsmodaliteiten. 
 
Art. 5: 

 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Infrax West 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Aanduiding van de vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen in de 
bestuursorganen van EGTS Eurometropool Lille - Kortrijk - Tournai 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, neemt het woord. Als men het heeft over de 
Eurometropool, die trouwens binnen enkele dagen zijn tiende verjaardag viert, komt men natuurlijk ook 
bij de problematiek van het grensoverschrijdend werken terecht. Vorige maand nog sloten VOKA-West-
Vlaanderen en de voorzitter van de Franse regio les Hauts-de-France in Roubaix een partnerschap om 
gezamenlijke acties op touw te zetten. De arbeidskrapte in onze provincie wordt immers steeds urgenter, 
zeker in het Zuiden van onze provincie, waar de werkloosheidscijfers gelukkig maar laag zijn. Ook op het 
vlak van de arbeidsmobiliteit zijn er nog stappen te zetten. Via dit partnerschap zullen bedrijven hun 
vacatures onder meer kunnen verspreiden op de verschillende sociale mediakanalen van de betrokken 
Franse regio. Er komen ook reclamespotjes waarin onze bedrijven zich kunnen voorstellen. Binnen de 
Eurometropool is er blijkbaar een politieke peter rond dit thema, en dit in de figuur van de Kortrijkse 

kandidaat-burgemeester, die de Vlaamse regering vertegenwoordigt in de Eurometropool. Hij beloofde 
eind 2016 dat hij ervoor zou ijveren dat Fransen meer gebruik zouden maken van het instrument van de 
individuele beroepsopleiding. Dit zijn de IBO’s, die werkgevers toelaten om mensen op te leiden op de 
werkvloer zelf. Sinds bijna vijf jaar is er een grensoverschrijdende invulling van deze IBO’s mogelijk. De 
heer Ronse beloofde ook om meer Waalse werknemers naar West-Vlaanderen te halen, zegt het raadslid. 
Mevrouw Castelein vraagt of er hier al enige successen rond geboekt zijn. Wat het provinciebestuur 
betreft, verwijst het raadslid naar het Europese project “Grenzeloos Competent” dat op 1 oktober 2016 
startte en de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio wil verkleinen. De 
projectleider hierin is de POM. Men focust op drie sectoren, namelijk agro-voeding, textiel nieuwe 
materialen en duurzaam bouwen. Met het provinciebestuur zet men ook financieel in op dit project. Ook 
hierin zijn er na vijftien maanden mogelijks al wat resultaten te melden. Het Vlaams Belang is ook sterk 
geïnteresseerd in de grensoverschrijdende taalstages. Wanneer Noord-fransen en Henegouwers hier 

komen werken, is het natuurlijk ook van belang dat die mensen toch minstens ook notie hebben van de 
Nederlands taal. Ze wil graag verwijzen naar de jaarlijkse grensoverschrijdende vergadering van april 
2016 die doorging in Rijsel en waarbij de provincie West-Vlaanderen aanbood om subsidies te geven en 
ondersteuning door bijvoorbeeld een webplatform en door scholen uit West-Vlaanderen en Noord-
Frankrijk meer te laten samenwerken. Het raadslid vraagt of er al enige resultaten kunnen worden 
gemeld hieromtrent.  
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De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, gaat kort op deze vraag in. In Tielt heeft hij ervaren dat er echt 
een roep is van de ondernemers, de bedrijfsleiders, om het tekort aan menselijk kapitaal te 
beantwoorden. Het is wat wraakroepend. Dit is tevens gebleken in de laatste bijeenkomst van de 
grensoverschrijdende algemene vergadering van het departement du Nord. Aan die zijde hoort men 
precies de omgekeerde boodschap: het departement is verantwoordelijk voor de uitbetaling van 
bepaalde levensminima. Men wordt er geconfronteerd met werkloosheidsgraden van 14, 15 en 17 %. In 
de provincie West-Vlaanderen is er sprake van een frictionele werkloosheid met andere woorden met een 
tekort aan werknemers. De gedeputeerde zegt dat er in het recente verleden heel wat initiatieven 

geweest zijn, onder meer in het kader van de Interreg programma’s Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. 
Die projecten zijn gestart een aantal weken, maanden geleden. Het is te voorbarig om hieraan grote 
evaluaties te verbinden, zegt de gedeputeerde. De provincie en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij 
West-Vlaanderen hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Eén van de opdrachten bestaat er in dat 
“Le Forem” in Wallonië, “Pôle emploi” in Frankrijk en de “VDAB” in Vlaanderen de krachten zouden 
bundelen. Dit is niet altijd evident maar er worden enorme inspanningen gedaan op het vlak van 
arbeidsbemiddeling en toewijzing van vacatures om die drie partijen samen te brengen. Dit zijn 
essentiële spelers in het verhaal. Volledigheidshalve wil de gedeputeerde vermelden dat er ook een 
probleem is rond vluchtelingen. Hierbij wordt er gekeken of bepaalde oorlogsvluchtelingen aan een job 
geholpen kunnen worden. Daartoe moeten taal en vakkundigheid op een vlotte manier bijgebracht 
worden. Dit is maximale integratie, aldus de gedeputeerde. Daarnaast is er ook het probleem van de 
IBO’s. IBO’s vormen inderdaad een probleem. Het is een systeem dat een aantal jaren terug ingevoerd 

werd. Men heeft moeten vaststellen dat, ondanks de reglementaire mogelijkheid om dit te hanteren, dit 
in de praktijk niet zo loopt. Op het vlak van allocatie tussen werkzoekenden en werkvragenden. Op 2 
februari heeft de gedeputeerde een ontmoeting met de voorzitter van de “Conseil Departemental”. Zij 
zullen overleg plegen over hoe het provinciale niveau en het departement de krachten kunnen bundelen 
om er voor te zorgen dat er een vlotte overgang is, onder goede omstandigheden, van werknemers die 
afkomstig zijn uit Frankrijk richting de West-Vlaamse onderneming. De gedeputeerde hoopt om in de 
vijfde commissie verslag te kunnen uitbrengen over het resultaat van dit onderhoud. Er wordt ook een 
technisch dossier voorbereid, waarbij de vraag wordt gesteld of de provincie dit moet organiseren of dit 
op Franse bodem gebeurt. Dat is een van de concrete aspecten van het dossier dat zal besproken 
worden op 2 februari. Een andere vraag is of de provincie dit opnieuw moet indienen in een nieuw 
Interreg-project, om een stuk cofinanciëring van Europa te krijgen. Zo ja, moet dit in een tweede fase 
gebeuren, gezien de beslissing voor de laatste ronde met in te dienen projecten maar in oktober wordt 

verwacht. De gedeputeerde zegt dat dergelijke vragen vandaag op de kalender staan. Hij stelt voor dit 
als een bespreekpunt in de commissie van februari of maart te brengen. Daarbij is de gedeputeerde 
bereid om verder te debatteren en de toelichting te verstrekken. 
 
Mevrouw Spincemaille, provincieraadsvoorzitter, vult aan dat het project met de scholen van start 
gegaan is. 
 
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, deelt ter afsluiting mee dat heel wat aspecten te 
bespreken zijn.  Uiteraard volgen er misschien nog vragen in commissie of in de volgende 
provincieraden.  
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 49 ja-stemmen bij 9 onthoudingen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
AANDUIDING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN IN DE 
BESTUURSORGANEN VAN EGTS EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI 

 
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; 
 

- De beslissing van de provincieraad van 20 december 2007 tot deelname aan de EGTS 
Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai; 
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- De aanduidingen voor de algemene vergadering en het bureau van deze EGTS in provincieraad 
van 23 mei 2013; 
 

- De wijziging van de statuten van de EGTS Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai van 11 
september 2017, in het bijzonder de artikelen 8 en 11, die een gewijzigde vertegenwoordiging 
van de provincie voorzien; 
 

- De vaststelling dat de aanduidingen in de provincieraad van 23 mei 2013 in overeenstemming 

zijn met de gewijzigde statuten; 
 

- Het voorstel van de deputatie;  

 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 - 
 
De volgende aanduidingen in de bestuursorganen van de EGTS Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai 
worden bevestigd: 
 
Algemene vergadering  
 

1. Jean de Bethune (CD&V) 
 

2. Axel Weydts (sp.a) 
 

3. Carl Vereecke (Open Vld) 
 

Bureau  
 

1. Jean de Bethune (CD&V) 

 

Art. 2 –  
 
Afschrift van dit besluit zal worden betekend aan de EGTS Eurometropool Lille – Kortrijk – Tournai.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Goedkeuren van het natuurbeheerplan van het domein Raversyde in Oostende 
 
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 Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt dat dit op zich een goed werkstuk is en dat de N-VA-fractie 
dit zal goedkeuren. Desondanks komen er opmerkingen van waarnemers ter plaatse, die zeggen dat er 
problemen zijn rond het maaibeheer en, hieruit voortvloeiend, het ontzien van de broedvogels . Er wordt 
blijkbaar vrij vroeg gemaaid, zegt het raadslid. Er wordt gevraagd of er partieel kan worden gemaaid: 
het ene jaar wordt de helft gemaaid, het andere jaar wordt de andere helft gemaaid. De heer Aernoudt 
hoopt dat dit in overweging kan worden genomen. Het verbaast hem dat dergelijke fundamentele zaken 
opgemerkt worden. Het is verwonderlijk dat dit nog naar boven komt in een provinciaal domein, aldus 
het raadslid. Het tweede onderwerp dat het raadslid wil bespreken is de Duinenstraat, deze weg loopt 
dwars door het domein. Het verbindt Raversyde met camping Oasis in Middelkerke. Het raadslid is daar 

verschillende keren ter plaatse geweest. Hierbij stelde hij zich telkens de vraag waarvoor die weg dient 
en welk nut die weg heeft. Tijdens de grondige renovatiewerken kwam die weg van pas. De heer 
Aernoudt vraagt zich echter af wat er achteraf mee kan gebeuren. Als hij de habitat van de eikelmuis 
goed kan inschatten, zou het supprimeren van deze weg de eikelmuis meer ruimte geven en de 
veiligheid rond de ingang van de villa van prins Karel verbeteren. Het zou meer mogelijkheden creëren 
op het domein. Het is een gemeenteweg, een voormalige buurtweg. Het raadslid zegt dat dit niet zomaar 
afgeschaft kan worden, maar zegt dat een meer natuur-technische inrichting van deze weg en de 
terugkeer naar de essentie van een buurtweg, in dit geval een meerwaarde voor het domein zou zijn. 
Het is geen voorstel, het is een aandachtspunt, zegt de heer Aernoudt. Het raadslid vraagt of dit ooit 
overwogen werd of, of dit overwogen kan worden.  
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De heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat dit natuurbeheerplan getuigt van de juiste 
ingesteldheid van de deputatie m.b.t. de Europese opgelegde instandhoudingsdoelstellingen. Het raadslid 
verwijst naar de mondelinge vraagstelling, waarbij dit onderwerp in het verleden reeds aan bod kwam. 
De sterkste schouders moeten inderdaad de zwaarste lasten dragen, zegt het raadslid. De heer Ravyts 
herinnert er aan dat bijna 20 hectaren van dit provinciedomein binnen een speciale beschermingszone 
valt en een natuurgebied is. Dit plan loopt samen met het lopende masterplan, dat reeds gerealiseerd is 
in 2014. Er zijn belangrijke stappen gezet voor de opwaardering van het domein. Dit natuurbeheerplan 
komt hieruit voort met enkele jaren vertraging door de gewijzigde Vlaamse wetgeving, aldus het 

raadslid. De heer Ravyts dat dat deel een volwaardig natuurpark geworden is. Hij hoopt dat dit ook 
slaagt voor de centrale as, namelijk het uitrollen van het masterplan. De voorbije jaren zijn hier tal van 
restauratiedossiers ter sprake gekomen en gepasseerd rond o.a. de batterij Aachen, zegt het raadslid. Al 
het belangrijke onroerend erfgoed moet ook eigentijds en via optimale bezoekersvoorwaarden 
toegankelijk worden gemaakt. Dit betekent onder meer de optimalisering van de onthaalinfrastructuur 
met een ingang aan de zijkant van de zeedijk, een verbeterende toegang langs de 
Nieuwpoortsesteenweg en een nieuw centraal onthaalgebouw. Er ligt hier een belangrijke opdracht voor 
de opvolgers, want in het kader van het nieuw profiel zal er meer dan ooit aandacht moeten uitgaan naar 
de provinciedomeinen.  
 
De heer Buyse, N-VA raadslid, zegt dat het domein en het strand gescheiden worden door de Koninklijke 
Baan. Hij wil hierbij geen pleidooi voor de auto houden, maar zegt dat het door de automobilisten en 

tramgebruikers wel als aangenaam ervaren wordt. Het domein heeft ook een cultuurhistorische waarde, 
zo gaat het raadslid verder. De provincie heeft honderden, duizenden euro’s geïnvesteerd in Gone-West, 
de herdenking van WOI. Ook aan de kust mogen ze de zwarte periode uit onze recente geschiedenis niet 
vergeten. Het stuk Atlantikwall en Raversyde behoren tot de meest bewaarde overblijfselen van het 
Duitse kustoorlogsgordel. Als provincie moeten wij blijven investeren in het goede onderhoud ervan en 
het voortbestaan van de site. Dit kan ook het brede publiek bekoren, aldus het raadslid. De combinatie 
van de beide trekpleisters, maakt het tot een toplocatie aan de Belgische kust. Op ecologisch vlak wordt 
er gesproken over een harde grens met de Koninklijke Baan en weinig ruimte voor de duinendynamiek 
als zwakte. Het raadslid verwijst naar zijn inleiding over de unieke locatie van het domein. De provincie 
moet de rol van pionier op zich nemen en inzetten op een project met respect voor de natuur, de 
omgeving en de geschiedenis van het domein. De heer Buyse vraagt of de N-VA-fractie kan rekenen op 
het provinciaal engagement om dit project finaal te realiseren. Het raadslid gaat in op het vervuilde 

Kalsijdegeleed, dat centraal door het domein loopt en voor de ontwatering van dit domein zorgt. Het 
Kalsijdegeleed is erg vervuild door lozing van afvalwater afkomstig van enkele woningen langs de 
Duinenstraat. De huizen langs de Duinenstraat worden aangesloten op het rioleringsnet. De heer Buyse 
vraagt wanneer deze werken gepland zijn. Het raadslid zegt dat er wordt gestreefd naar een betere 
waterkwaliteit voor de vijver en de grachten die in verbinding staan met het Kalsijdegeleed. Hij leest 
nergens in het beheersplan dat er werk zal worden gemaakt van de sanering van het Kalsijdegeleed en 
de waterlopen die in rechtstreeks contact staan.  
 
De heer Tavernier, Groen-raadslid, heeft een gelijkaardige vraag als collega Aernoudt. Bij de opmaak van 
het plan worden de mensen met ervaring op terrein niet geconsulteerd, zegt het raadslid. Indien dit zou 
gebeuren, zou men zo’n vragen vooraf kunnen oplossen en niet in de fase van het een openbaar 

onderzoek. Hij pleit er dan ook voor dat dit in de toekomst wel gebeurt. Het raadslid gaat in op het 
thema van de Duinenweg, dat belangrijk is voor fietsen. De weg is nu in asfalt aangelegd. Men pleit er 
voor om de weg een betere en natuurvriendelijkere inrichting te geven. Doorgaans is de Groen-fractie de 
enige fractie die hiervoor pleit. Dit is ook belangrijk voor fietsverkeer. Men kan ook op de Zeedijk fietsen 
maar dit is niet altijd comfortabel. Het zou inderdaad goed zijn dat de Duinenweg wat ontlast kan worden 
ten voordele van het fietsverkeer en dat er meer mogelijkheden gecreëerd worden, aldus het raadslid. 
Een tweede concrete suggestie is die de heer Tavernier doet, betreft de vleermuizen die in het gebied 
aanwezig zijn. Hij zegt dat het misschien interessant is om de verlichting aan te passen, zodanig dat dit 
minder hinderlijk is voor deze dieren. 
 
De heer Decorte, gedeputeerde, merkt op dat de Duinenweg al dikwijls aanbod kwam. Hij wil even 
duidelijk stellen dat dit gemeentelijke materie is. Sommigen willen dit afschaffen, anderen zijn er 

voorstander va om dit her in te richten, aldus de gedeputeerde. De heer Decorte maakt de bedenking dat 
men misschien het meest haalbare naar voor moet schuiven. De provincie kan hier geen autonome 
beslissing nemen. De gedeputeerde zegt dat hij de bemerking omtrent het maaibeheer zal doorgeven 
aan de Groendienst en vult aan dat indien dit kan worden opgelost, dit zeker zal gebeuren. De 
gedeputeerde hoopt om het midden van het domein verder te realiseren. Hij zegt dat er reeds een lange 
weg is afgelegd en dat er twee problematieken overbrugd moeten worden, namelijk de visie van de 
afdeling Natuur en Bos en de visie van Onroerend Erfgoed. Deze agentschappen hebben serieuze vragen, 
waardoor dit dossier moeilijk vooruitgaat. Men gaat de discussie verder moeten zetten met die beide 
agentschappen om hieruit te geraken. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is volledig mee 
en staat hierachter. Het zijn die twee andere agentschappen die moeten overtuigd worden. De 
gedeputeerde gaat in op de afvalproblematiek en zegt dat dit ook een gemeentelijke materie is. Hij vult 

aan dat de provincie hier alles voor probeert te doen. Als laatste behandelt de gedeputeerde de vraag 
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omtrent de vleermuizen. Hij zegt dat de vleermuizen ver ver verwijderd zijn van het licht dat op het 
domein aanwezig is. Ze zitten in vleermuiskelders. Dit kan geen probleem vormen, aldus de 
gedeputeerde.  
 
De heer Aernoudt, N-VA raadslid, zegt dat dit een gemeenteweg en een voormalige buurtweg is. Hij zegt 
niet gevraagd te hebben om dit af te schaffen. De heer Aernoudt zegt enkel gevraagd te hebben of op 
het meer natuur-technische kan ingegrepen worden. Het zou meer indruk maken wanneer u naar 
Oostende wandelt. 

 
De heer Lodewijckx, Groen-raadslid, heeft al naar Oostende gewandeld, al was het maar naar de ingang 
waar de fietsen elkaar kunnen kruisen. Er is gevraagd om hier iets aan te doen, zoals dat aan de scholen 
gebeurt bijvoorbeeld. Het is wel zo dat deze Duinenweg als fietsweg gebruikt wordt. Er waait soms een 
windje, dan is het niet aangenaam om te fietsen op de Zeedijk, zegt het raadslid. De duinen bieden 
bescherming. Overigens als het donker wordt, is de zeedijk geen alternatief. Men wordt verblind door de 
tegenliggende lichten van auto’s. De heer Lodewijckx wil zeggen dat er goed overleg is zodat het fietsen, 
zowel het recreatieve als het functionele gebruik, kan gerespecteerd worden. Hij verwijst ook naar de 
fietsambassadeur die in Kopenhagen een toelichting gaf. De fietsambassadeur vertelde de aanwezige 
raadsleden dat fietsers niet alleen fietspaden vragen, maar na verloop van tijd hoe langer hoe meer 
kwaliteitsvolle fietspaden.  
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, 
Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Pertry, Pillaert, 

Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN NATUURBEHEERPLAN VAN 
DOMEIN RAVERSYDE IN OOSTENDE 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos van 7 juli 2014 

- het besluit van de Vlaamse regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van 
natuurreservaten (14-07-2017) 

- het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de 
bossen en de natuurreservaten 

- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 
van bovenlokale taakbehartiging) en 57§3 ( voeren van de gunningsprocedure, de gunning) 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale behartiging voor het beheren van een 
provinciedomein , genaamd domein Raversyde geschikt voor bovenlokale recreatie e.a.) 

- het advies van de stad Oostende 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
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Het ontwerp-natuurbeheerplan wordt vastgesteld, ter inzage gelegd in het kader van de consultatie van 
de bevolking en ter goedkeuring voorgelegd aan ANB. Het ontwerp-beheerplan maakt integraal deel uit 
van onderhavig besluit. 
 
Artikel.2 
 
De ontwerp-toegankelijkheidsregeling wordt vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
administrateur-generaal van ANB. De ontwerp-toegankelijkheidsregeling maakt integraal deel uit van 

onderhavig besluit. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Goedkeuren van het natuurbeheerplan van het provinciaal gedeelte van het 
Zwin Natuur Park in Knokke-Heist 
 
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 Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, gaat in op het maaibeheer en zegt er interessante zaken 
opgenomen zijn in de toelichtende nota. Eén van die zaken is de spectaculaire terugkeer van de 
boomkikker met 250 roepende mannetjes. In het natuurbeheersplan is opgenomen dat het maaien rond 
de vijver pas zal gebeuren in oktober, zodat bloemen, broedende vogels en de boomkikker geen schade 
ondervinden. Hierbij wordt er rekening gehouden met de bezoekuren zodat de bezoekers ook geen last 
hebben van de maaimachines. Niet alleen de maaibeurten verstoren evenwichten in de natuur, ook het 
menselijk aspect kan een negatieve rol spelen, zegt het raadslid. Zo zijn er soms activiteiten, feestjes, 
die storen in volle broedseizoen. Het raadslid zegt voorstander te zijn van de maaiactiviteiten, maar als 
er afspraken worden gemaakt is het aangewezen om die maaiactiviteiten te organiseren zodat er ook 
rekening wordt gehouden met het biologisch en ecologische evenwicht.  

 
De heer Bernard De Cuyper, CD&V-raadslid, wijst erop dat deze boomkikkers door de ooievaars graag 
opgepikt worden. 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat de bespreking opmerkingen, maar geen vragen bevat. 
Hij grapt dat hij, indien te veel maaiactiviteiten zijn, hij in overleg zal gaan met de boomkikkers, 
eventueel aangevuld met de ooievaars.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, 
Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Pertry, Pillaert, 
Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN PROVINCIEDOMEIN D’AERTRYCKE 
IN TORHOUT 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
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- het decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos van 7 juli 2014 

- het besluit van de Vlaamse regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van 
natuurreservaten (14-07-2017) 

- het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de 
bossen en de natuurreservaten 

- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 
van bovenlokale taakbehartiging) en 57§3 ( voeren van de gunningsprocedure, de gunning) 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale behartiging voor het beheren van een 
provinciedomein , genaamd provinciaal gedeelte van Zwin Natuur Park geschikt voor bovenlokale 
recreatie e.a.) 

- het advies van de gemeente Knokke-Heist 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 

 
Het ontwerp-natuurbeheerplan wordt vastgesteld, ter inzage gelegd in het kader van de consultatie van 
de bevolking en ter goedkeuring voorgelegd aan ANB. Het ontwerp-beheerplan maakt integraal deel uit 
van onderhavig besluit. 
 
Artikel.2 
 
De ontwerp-toegankelijkheidsregeling wordt vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
administrateur-generaal van ANB. De ontwerp-toegankelijkheidsregeling maakt integraal deel uit van 
onderhavig besluit. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Voorlopige vaststelling van de afbakening van het kleinstedelijk gebied 
Waregem - herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) 
 
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 Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat de discussie over de afbakening van het 

kleinstedelijk gebied Waregem zich vooral toespitst op het deelplan Blauwpoort, aangezien er over de 
rest weinig tot geen discussie is. Gelukkig in dit dossier isjuist op tijd, wat voor het het dossier nog voor 
de verkiezingen rond te krijgen is, zoals de stad Waregem graag zou willen en de provincie West-
Vlaanderen haar heeft beloofd een nieuwe behoeftenstudie voor industriezones klaar. Een 
behoeftenstudie is hier al meermaals aan bod gekomen, die na de passage van een tweede studiebureau 
ook een resultaat geeft, meer zoals de deputatie voor ogen had. Zo kan de provincie rustig verder doen 
zoals zij bezig was en doen alsof er niet inderdaad dringend nood is aan de betonstop in Vlaanderen om 
de steeds voortschrijdende inname en verharding van de resterende open ruimte een halt toe te roepen. 
De Groen-fractie heeft al eerder bedenkingen geuit op verschillende forums over de manier waarop de 
behoeftenstudie tot stand is gekomen. Het raadslid zegt te zien dat zij niet alleen zijn en citeert uit het 
verslag van PROCORO van 5 oktober 2017, dat in het dossier zit. De voorzitter - van de PROCORO - is 
ontgoocheld over de wijze van de behoeftenbedrijvigheid. De uitleg op pagina 78 om de behoefte aan te 

tonen van Blauwpoort is ondermaats. De toelichting, die wat verder gegeven wordt, kan hem blijkbaar 
niet overtuigen daarvan. Als de provincieraad dit plan zou goedkeuren, zal de provincieraad zelfs doen 
alsof zuinig ruimtegebruik toch niet zo belangrijk is als de provincieraad altijd zegt. De adviezen om, als 
die ruimte toch aangesneden wordt, hoger bouwen toe te laten dan die twintig meter die in het eerste 
ontwerp voorzien is, worden toch niet echt gevolgd. Het raadslid zegt dat de Groen-fractie hierin niet 
alleen staat. Hij citeert uit het advies van het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van 
de eerste plenaire vergadering en dit Agentschap zegt het volgende: een maximale bouwhoogte van 
twintig meter voor regionale bedrijven op een grootschalig bedrijventerrein langs de autosnelweg en met 
beperkt wonen in de buurt, is op deze korte periode, in vergelijking met het oorspronkelijke dossier van 
2012, volledig achterhaald, zowel in de bouwpraktijk van bedrijven, als in het ruimtelijk beleid gericht op 
zuinig ruimtegebruik en ruimtelijk rendement. Waarschijnlijk zal straks geantwoord worden dat de 
maximum bouwhoogte vastgelegd is op twintig meter op het hoogste punt zodat dit hoger kan 

naargelang het terrein afdaalt. Dit is niet direct wat onder anderen dit Agentschap Innoveren en 
Ondernemen voor ogen heeft, zegt het raadslid. De heer Tavernier zegt dat de deputatie het blijkbaar 
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ook niet zo erg vindt om eenzijdige aandacht te hebben voor de harde bestemming, want bij een 
afbakening van een stedelijk gebied hoort inderdaad ruimte voor wonen, bedrijvigheid en andere 
stedelijke functies. Maar er hoort ook groen en natuurgebied bij. Zachte bestemmingen zijn belangrijk 
als ademruimte voor de inwoners van die stedelijke gebieden. Maar het stadsrandbos, dat wel in theorie 
in het overstedelijk gebied aanbod komt, is in het RUP niet terug te vinden. Voor de Groen-fractie hoeft 
het zelfs geen bos te zijn, want in de Leievallei, waar dit gelegen is, is het logischer en ecologischer 
waardevoller om te zorgen voor natte natuur eerder dan bos. Een groene bestemming wordt niet 
voorzien. Het raadslid brengt een citaat van het Departement Omgeving: “Tenslotte betreurt het 

Departement dat nog steeds geen initiatief of herbestemming is opgenomen ter realisatie van het 
stadsrandbos. Indien de provincie hier geen deelRUP voor opmaakt, dient tenminste duidelijk te zijn wie 
deze taak verder zal opnemen. Zo niet blijft dit onderdeel van de visie op de stedelijke afbakening 
wellicht dode letter.” Gelukkig is men bezig met plannen op te maken om de op- en afrit van de E17 aan 
te passen, zegt het raadslid, en kon kennis gemaakt worden met het voor Vlaanderen nieuwe concept 
van een diverging diamond interchange. Zo kan er rustig gedaan worden alsof er niet vandaag al een 
probleem is met de mobiliteit en de luchtkwaliteit op deze locatie, alsof het niet problematisch is om nog 
bijkomend verkeer aan te trekken, zegt de heer Tavernier. Deze maand werden nieuwe modelkaarten 
luchtkwaliteit gelanceerd. Dit leidde tot krantenkoppen zoals “Luchtvervuiling in Vlaanderen erger dan 
gedacht” en conclusies “Tot in de kleinere Vlaamse gemeenten worden de Europese normen voor 
stikstofdioxide overschreden”. Het raadslid zegt dat vooral op dit vlak en wat dieselroet betreft, is het 
verschil tussen het oude en het nieuwe model groot, maar ook de kaarten voor fijn stof zijn veelzeggend. 

Het raadslid nodigt zijn collega’s uit om de kaarten te bekijken wat de omgeving van Waregem en de op- 
en afrit en de expressweg daar en daarna de logica te beoordelen om er nog bijkomend verkeer aan te 
trekken. De nieuwe kaarten zijn echter te recent om al in dit rapport opgenomen te zijn, aldus het 
raadslid. Met technische ingrepen kunnen files tijdelijk gemilderd worden. Tijdelijk, omdat aangetoond is 
dat bijkomende capaciteit ook nieuw verkeer aantrekt, maar de daarmee gepaard gaande 
luchtverontreiniging verdwijnt natuurlijk niet. Kortom, net als de PROCORO, kan de Groen-fractie zich 
niet in het onderdeel Blauwpoort, van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem vinden. De 
fractie vraagt zich af waar de argumenten terug te vinden zijn in het dossier, waarmee de deputatie het 
negatieve advies van de PROCORO beantwoordt. Noch in het overwegend gedeelte van die 
ontwerpbeslissing, noch in andere stukken van dit dossier, is er een verwijzing terug te vinden waarom 
dat de deputatie het negatief advies van de PROCORO naast zich neerlegt, terwijl vanuit de 
motiveringsplicht voor overheidsbeslissingen eigenlijk zou mogen verwacht worden, dat dit aan bod 

komt, besluit de heer Tavernier.  
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, wil eerst een kritische noot uiten: hij vraagt zich af 
waarom er geen motiveringsnota bij de toelichting bij dit agendapunt zit en waarom de deputatie het 
advies van de Procoro niet opvolgt. Hij zegt dat de afbakening van het kleinstedelijk gebied geen 
sinecure is en was. De provincie handelde dit in 2009 af. Leiedal voerde de opdracht toen uit. Vervolgens 
werd een plan opgericht volgens het integratiespoor. Dit PRUP werd op 16 oktober 2012 definitief 
vastgesteld. Eind juni 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof de Vlaamse codex, waardoor de 
rechtszekerheid van dit RUP kwam te vervallen. In januari 2014, had de deputatie alles opnieuw 
doorlopen via het generieke spoor. Het deelplan werd geïntegreerd in het nieuwe plan. Daarbij komt dat 
in 2015 de Raad van State één van de deelplannen van het oorspronkelijke PRUP namelijk Blauwpoort 

vernietigde. Voor Groen is het plan-Mer niet goed. De heer Ravyts richt zich tot de heer Himpe en zegt 
dat de geprezen studieberekening van de vraag naar bedrijventerrein in West-Vlaanderen hier op de 
achtergrond zweeft. Men heeft het dan over het aantonen van behoeftes. De realisatie van Blauwpoort 
heeft ook te maken met het aantonen van behoeftes, ook al zitten de hectares van Blauwpoort niet eens 
in de vraag naar 430 hectare bijkomende bedrijventerreinen aan Vlaanderen, zegt de heer Ravyts. Voor 
de komende tien jaar werden voor de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem door het rapport een 
tekort van 130 hectare bedrijventerreinen erkend. In deze behoeftenberekening wordt een extra factor 
toegepast voor intensiever ruimtegebruik. Al deze betrokkenen hebben zich geëngageerd voor volgende 
zaken: reconversie krijgt de prioriteit, men zal activeringsteams opstarten om bestemde gronden terug 
in ontwikkeling te krijgen, men zal werken aan zuiniger ruimtegebruik bij de inrichting, men erkent zelfs 
de aanwezigheid van 50 hectare bestemd industriegebied in onze provincie die niet meer kan ontgonnen 
worden. Hierbij wil de deputatie samen met Vlaanderen een leertraject opzetten. Er is in de begroting 

geld voorzien om de activeringsteams her op te starten. De heer Ravyts is benieuwd naar de resultaten 
die er zullen moeten komen. De provincie wil via ontwerpend onderzoek nagaan op welke wijze een 
terrein zuiniger zal ingericht worden. Daarnaast komt ook het financieel aspect aan bod. Er komen 
pilootprojecten. De heer Ravyts heeft vernomen dat de deputatie het thema zuinig ruimtegebruik als 
voorstel heeft ingediend.  
 
De heer Soens, CD &V-raadslid, zegt dat dit een historisch moment is, aangezien het bijna acht jaar 
geleden is dat dit werd besproken door ellenlange procedures. De afbakening is zeker van grote waarde, 
dit geldt zowel voor Wielsbeke, als voor Anzegem, zegt het raadslid. De juridische zekerheden van de 
bestaande situaties worden hiermee ook verhoogd. Het is uiteraard van belang om bevestiging te geven 
voor de open ruimte, zowel binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied als er buiten. Voor de 

andere deelgemeenten betekent dit dat daar minder stedelijk gebied zou gecreëerd worden. Hierdoor 
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kan de open ruimte worden bevestigd, aldus het raadslid. Dit is de bevestiging dat Waregem dit samen 
met Wielsbeke verder wil ondersteunen. Uiteraard moeten er naast het goedkeuren ook deel-RUP’s 
worden opgesteld, en dit in de eerste plaats van het Regenboogstadiom. Dit is meer dan nodig voor de 
ploeg die in 2017 de enige ploeg was die 6 op 6 haalde. Een tweede deelrup dient gemaakt te worden 
rond de industriezone Waregem-Zuid. Dit zou gecoördineerd worden met de gemeente Anzegem, zegt 
het raadslid. Een derde deelRUP is rond de Blauwpoort. Door de studie is voldoende bewezen dat de 
behoefte voor een regionaal bedrijventerrein daar duidelijk aanwezig is. Het raadslid zal met de meeste 
zorg toekijken dat de landbouwers verder kunnen functioneren. Hij wil de diensten van de provincie 

bedanken voor de voorbereiding van het dossier. Hij zou dan ook graag hebben dat dit unaniem wordt 
goedgekeurd. 
 
De heer Buyse, N-VA-raadslid, zegt dat de N-VA-fractie dit zal goedkeuren. Het raadslid zegt dat de site 
Dooie een schiereiland is waar heel wat industrie en een deel landbouwgebruik aanwezig is. Op de site 
Dooie speelt het multimodaal een rol. Het raadslid ziet liever de Dooie bestemd dan Blauwpoort. Hij vindt 
het dan ook wat vreemd dat dit niet werd opgenomen. 
 
De heer De Block, gedeputeerde, hoort positieve zaken over dit dossier dat inderdaad al jaren aansleept. 
Er is voorzien in een ruime groene buffer en fietstunnels. Het is een evenwichtig dossier, zegt de 
gedeputeerde. In de PROCORO waren de opmerkingen hoofdzakelijk geënt op de vraag of er al dan niet 
een behoefte is. De deputatie engageert zich om dit dossier, behoudens onvoorziene verwikkelingen, in 

provincieraad in juni te agenderen. De deputatie hoopt dat dit vandaag voorlopige vastgesteld wordt. 
De heer Tavernier, Groen-raadslid, vraagt hoe en waar er op de argumentatie van de PROCORO op het 
negatief advies geantwoord wordt. Het raadslid heeft hierover bedenkingen en zegt dat dit, ook op 
juridisch vlak, een tekortkoming is. Een Mer-rapport vergelijkt verschillende locaties, zegt het raadslid. 
Indien men deze milieu-effecten afweegt, is dit inderdaad de minste slechtste keuze, aldus het raadslid. 
Op vlak van ruimtelijk rendement is het mooi dat provincie proefprojecten doet. Toch staat in het RUP 20 
meter. Dat zal de regel zijn en zal dit niet mogen overschreden worden, wat het raadslid zeer spijtig 
vindt. 
 
De heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, heeft deze vraag ook gesteld in de commissie. Vanuit 
de diensten heeft men geantwoord dat het eindrapport nog niet ter beschikking is in de PROCORO. De 
ambtenaar heeft het een en ander verteld in verband met de proeftuinen. Dit is niet in de begroting aan 

bod gekomen, zegt de heer Ravyts.  
 
De heer De Block, gedeputeerde, zegt dat er in de tweede commissie gezegd is dat er voldoende 
legitimatie was voor de voorlopige vaststelling. Men heeft in overleg met alle stakeholders beslist dat 
men inzet op proeftuinen. In de verdere uitwerking zal hiermee rekening gehouden worden, zegt de 
gedeputeerde.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 59 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen. 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, 
Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Herman, Himpe, Hoflack, Lybeer, Mommerency, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weytds. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED 
WAREGEM - HERZIENING (WAREGEM, ANZEGEM, WIELSBEKE) 

 

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

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 
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 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 
2.2.12  

 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 
 de beslissing van de deputatie van 23/01/2014 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, 
Wielsbeke)  

 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied 
Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  op 14/09/2017 ten behoeve van de plenaire 
vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 
Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) , 
uitgebracht in zitting van 5/10/2017 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 13/10/2017 over het voorontwerp 

PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  en 
de daaruit volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, 
Wielsbeke) werd een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Op 21/12/2015 heeft de 
dienst Milieueffectrapportage goedkeuring verleend aan het plan-MER. 

 Inzake het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) werd een openbaar onderzoek gehouden van 
9/10/2017 tot en met 7/12/2017. Er werden geen bezwaren ingediend en er werden vier adviezen 
ontvangen.  

 Inzake het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) werd 
een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) opgemaakt. Op 29/06/2011 heeft de dienst 
Veiligheidsrapportage (VR) goedkeuring verleend aan het RVR. In het advies van 6/2/2017 stelt de 
dienst VR dat er aan de conclusie van het RVR niets zal veranderen met de herziening van het PRUP. 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - 
Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  op 4/01/2018 

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het ontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk 
gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  voorlopig vast, hier als bijlage 
toegevoegd. 

Art. 2. De deputatie wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek. 

 

*** 
 

Agendapunt 8 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: omgevingsaanleg Kasteelpark domein ’t Hooghe te 
Kortrijk 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat zijn fractie dit zal goedkeuren. Hij maakt toch 
van de gelegenheid gebruik om te melden dat men in 2015 mocht vernemen dat de Vlaamse subsidie er 
kwam. In maart vorig jaar heeft de gedeputeerde een groot interview gegeven in Kasteel ’t Hooghe te 
Kortrijk, dat vernieuwd wordt tegen de zomer van 2018. In de marge daarvan werd de omgeving van het 
kasteel aangepakt en opgesmukt. Het kasteel grenst aan een park. De provincie maakt nu het bestek op 
van de omgevingsaanleg. Het verwondert hem een beetje dat dit bestek hier pas na negen maanden ligt 
en vraagt zich af wat aan de oorzaak van deze vertraging ligt. 
 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het inderdaad een tijdje geduurd heeft en zegt dat de 
praktische bezwaren die men onderweg tegenkwamen groot waren. De gewijzigde wetgeving, waardoor 
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het onderzoek opnieuw moet gebeuren, is een van de oorzaken daarvan. De zomer 2018 zou ideaal zijn, 
zegt de gedeputeerde, hij weet echter niet of dit effectief zal slagen.  
 
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, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, 
Buyse, Colpaert, Coupillie, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dumarey, 
Herman, Himpe, Hoflack, Laridon, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, 
Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
RESTAURATIE KASTEEL ’T HOOGHE – OMGEVINGSAANLEG KASTEELPARK ’T HOOGHE TE 
KORTRIJK 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2017000020 - Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen 

streekagenda's in de verschillende regio's 

- De opdracht van werken: omgevingsaanleg kasteelpark ’t Hooghe te Kortrijk 
- Het daartoe opgemaakte bestek  

- De raming van de werken voor een bedrag van 258.826,52 euro excl. BTW volledig ten laste van de 
Provincie West-Vlaanderen 

- De Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als gunningswijze via e-tendering 
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: restauratie kasteel ’t Hooghe – omgevingsaanleg 
Kasteelpark ’t Hooghe te Kortrijk met raming ten bedrage van 258.826,52 euro (excl. BTW) volledig ten 
laste van de Provincie wordt goedgekeurd. 

 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure via e-tendering. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: aanleg van enkelrichtingsfietspaden langs de 
Gitsbergstraat te Hooglede 
 
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 Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, dat de startnota van het dossier dateert van 2009 en de 
projectnota van 2013. Hij vernam bovendien dat het verwervingsplan van 2015 overgemaakt werd aan 
de gemeente Hooglede teneinde deze instaat te stellen om de nodige grondverwervingen te realiseren. 
Ondertussen is het al zes jaar laterer wordt op een realisatie in voorjaar van 2018 gemikt. Het komt er 
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eigenlijk op neer dat men tot in mei 2017 tijd nodig heeft gehad om de gronden te verwerven, zegt het 
raadslid. Ondanks het fietsfonds, neemt het fietspad reeds acht jaar in beslag. Het raadslid vraagt zich af 
hoe dit komt. 
 
De Bart Naeyaert, gedeputeerde, wijst op het feit dat het verwerven van gronden niet makkelijk is en dat 
dit heel wat voeten in de aarde kan hebben. De gedeputeerde bevestigt dat het veel tijd in beslag nam 
en stelt dat het feit dat het gebeurt het belangrijkste is. Hij zegt dat hier uitvoerige beschouwingen over 
gegeven kunnen worden en vermeldt dat het de taak van de raadsleden is om er op te wijzen dat het 

allemaal veel vlugger zou moeten gaan.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, 

Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, 
Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Laridon, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Pertry, Pillaert, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
AANLEG VAN VRIJLIGGENDE ENKELRICHTINGSFIETSPADEN LANGS DE GITSBERGSTRAAT TE 

HOOGLEDE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2018170038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht van werken: herstellen van kasseiverharding 
- Het daartoe opgemaakte bestek  

- De raming van de werken voor een bedrag van 451.710 euro excl. BTW waarvan 369.687,50 euro 
excl. BTW ten laste van de Provincie West-Vlaanderen en 82.022,50 euro excl. BTW ten laste van de 
gemeente Hooglede 

- De Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als gunningswijze via e-tendering 
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: aanleg van vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs 
de Gitsbergstraat te Hooglede met raming ten bedrage van 451.710 euro excl. BTW waarvan 369.687,50 

euro excl. BTW ten laste van de Provincie West-Vlaanderen en 82.022,50 euro excl. BTW ten laste van 
de gemeente Hooglede wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure via e-tendering. 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 10 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken : aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg 
/ Poperingestraat te Vleteren (2de fase) 
 
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 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 

Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, 
Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, 
Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Laridon, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Pertry, Pillaert, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
AANLEG FIETSVOORZIENINGEN LANGS DE WOESTENSEWEG/POPERINGESTRAAT (2E FASE) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 201700038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht van werken: herstellen van kasseiverharding 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 2.883.519,55 euro excl. BTW waarvan 226.788,20 

euro excl. BTW ten laste van de Provincie, 20.397,32 euro excl. BTW ten laste van de stad Ieper, 
83.366 euro excl. BTW ten laste van de gemeente Vleteren en 2.552.968,03 euro excl. BTW ten 
laste van Aquafin/De Watergroep  

- Aquafin als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als gunningswijze  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: aanleg fietsvoorzieningen langs de 
Woestenseweg/Poperingestraat (2e fase) met raming ten bedrage van 2.883.519,55 euro excl. BTW 

waarvan 226.788,20 euro excl. BTW ten laste van de Provincie, 20.397,32 euro excl. BTW ten laste van 
de stad Ieper, 83.366 euro excl. BTW ten laste van de gemeente Vleteren en 2.552.968,03 euro excl. 
BTW ten laste van Aquafin/De Watergroep wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 

betreffende de opdracht van levering: duurzaam aankopen van pc's, laptops en schermen 
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(voor een periode van 4 jaar) voor de provincie West-Vlaanderen en voor het autonoom 
provinciebedrijf Westtoer 
 
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, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vandenbussche, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, Buyse, Colpaert, 

Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dumarey, Herman, 
Himpe, Hoflack, Laridon, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE OPENBARE PROCEDURE VOOR DE OPDRACHT VAN LEVERING VOOR HET  
DUURZAAM AANKOPEN VAN PC'S, LAPTOPS EN SCHERMEN VOOR DE PROVINCIE WEST-
VLAANDEREN EN HET AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF WESTTOER (OVEREENKOMST VOOR 
VIER JAAR) 

 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- de wet dd. 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten, inzonderheid artikel 41 
- Actieplan 2017000014 Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de 

behoeften van het beleid. 
- het bestek betreffende de opdracht van levering:  duurzaam aankopen van  van Pc's, laptops en 

schermen voor de provincie West-Vlaanderen en het autonoom provinciebedrijf Westtoer 
(overeenkomst voor vier jaar) 

- De totale raming van 659.895,00 € (excl. btw) + 138.577,95 € (21% btw) = 798.472,95 € (incl. 

btw) 
- De openbare procedure als gunningswijze 
- De nationale en Europese bekendmaking via e-tendering 
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
het bestek betreffende de opdracht van levering:  duurzaam aankopen van  Pc's, laptops en schermen 
voor de provincie West-Vlaanderen en het autonoom provinciebedrijf Westtoer (overeenkomst voor vier 
jaar) met een  raming van 659.895,00 € (excl. btw) + 138.577,95 € (21% btw) = 798.472,95 € (incl. 
btw),  wordt goedgekeurd 

 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de openbare procedure met voorafgaande bekendmaking 
met nationale bekendmaking en Europese bekendmaking (e-tendering) 
 
 

*** 
 

Agendapunt 12 De aanstelling van een bedrijfsrevisor voor Monumentenwacht West-
Vlaanderen apb 
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De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, 
Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, 
Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Laridon, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Pertry, Pillaert, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 

Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT BENOEMEN VAN EEN BEDRIJFSREVISOR VOOR 
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, inzonderheid artikel 236 bis § 1  
- -de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen goedgekeurd in 

de provincieraad van 23 december 2013, inzonderheid artikel 24 
- het voorstel van de deputatie 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad benoemt één bedrijfsrevisor voor Monumentenwacht West-Vlaanderen apb in uitvoering 
van artikel 236 bis §1 van het provinciedecreet en van artikel 24 van de statuten van Monumentenwacht 
West-Vlaanderen apb. 
 
Artikel 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 13 Goedkeuren van de vervanging van een bestuurslid van de POM West-
Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 5de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
GEHEIME STEMMING  
 
Het besluit wordt aangenomen met  62 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AANSTELLING BESTUURDER POM WEST-VLAANDEREN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het decreet op de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen van 7 mei 2004 
- de gecoördineerde statuten van de POM West-Vlaanderen 
- artikel 2 van het provinciedecreet 
- het voorstel van de deputatie 
 
 

BESLUIT: 
 
Enig artikel: de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen benoemt als bestuurder van de POM 
West-Vlaanderen namens Unizo West-Vlaanderen de heer Frederik Serruys, in vervanging van mevrouw 
Petra Breyne.  
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Goedkeuren van de vervanging van een bestuurslid van TUA West 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 5de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
GEHEIME STEMMING 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT BENOEMING BESTUURDER TUA WEST 
 
 
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 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging), 42 (volheid van bevoegdheid van de provincieraad), 43 §2, 5° (oprichting van 
extern verzelfstandigde agentschappen) en artikel 219 e.v. 

- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd - door de Wet van 2 mei 2002  

- de gecoördineerde statuten van TUA West 
- het voorstel van de deputatie 

 
 

BESLUIT: 
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Enig artikel:  
de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen benoemt als bestuurders van TUA West : 
- namens UGent mevrouw Mieke Van Herreweghe, in vervanging van de heer Freddy Mortier 
- namens Unizo West-Vlaanderen mevrouw Ina Schrauwen, in vervanging van mevrouw Petra Breyne. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Aktename van het samenvattend verslag over de verslaggeving door 
diverse bestuurders van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. de 
uitoefening van hun mandaat en het beleid 

 
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. 
 

*** 
 

Agendapunt 19 Motie betreffende de financiering van de MUG-helikopterdiensten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de Griffie over 
dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De voorzitter geeft een korte toelichting en zegt dat de tekst enigszins gewijzigd is, maar dat alle fracties 
deze motie blijven steunen.  
 
De heer Tavernier, Groen-raadslid, Tijdens de budget bespreking in november heeft men de tijd 

genomen om veel onderwerpen de revue te laten passeren. Eén van de thema’s die er uitsprong, was de 
MUG-helikopter. Het was niet voor het eerst dat hierover een debat gevoerd werd. Het provinciebestuur 
voorziet een bijdrage van 110.000 euro om de MUG-helikopter in de lucht te houden en de organisatie 
daarvan op de grond te ondersteunen. Niemand betwist of die middelen nuttig besteed worden. Het is 
een substantieel bedrag maar lang niet voldoende om de werking van de MUG-helikopter te garanderen. 
Wie de jaarverslagen erop nakijkt, ziet bevestigd dat de werkingskosten in de loop van de jaren stijgend 
zijn en het verzamelen van de nodige middelen een steeds moeilijkere opdracht worden. Naast de 
provincie doen ook heel wat steden en gemeenten een inspanning, maar dat moet aangevuld worden 
met private sponsoring, giften allerhande en zelfs verkoop van gadgets. Er werd hier in dit halfrond een 
pleidooi gehouden om individuele giften te doen die sinds vorig jaar fiscaal aftrekbaar zijn. Er worden 
pannenkoeken gebakken in het kader van acties als music for life. Er worden ook campagnes gedaan om 
gemeentes die nu nog geen bijdrage leveren te overtuigen om dit wel te doen. Toen maakte het raadslid 

de bedenking ofhet normaal is dat voor zo’n belangrijke en levensreddende dienstverlening, een vzw 
middelen moet samen schrapen, dat zij moeten bedelen om de helikopter in de lucht te houden. Een 
papierwinkel om van gemeentes telkens enkele duizenden euro te ontvangen, afhankelijk zijn van 
economische conjunctuur van de bedrijven die sponsoren. Eveneens moeten hopen dat de music for life-
actie elk jaar een succes is. Voortdurende onzekerheid of de middelen het komende jaar toereikend 
zullen zijn. De Groen-fractie vindt dit niet normaal. Vandaar dat raadslid Tavernier een poging gedaan 
heeft om met deze motie naar de kern van het debat te gaan. Het is niet de verantwoordelijkheid of de 
bevoegdheid van de provincie, van steden en gemeenten, laat staan van bedrijven of particulieren om 
een goede medische dienstverlening te verzekeren. De provincieraad vertegenwoordigt de inwoners van 
de provincie West-Vlaanderen. Het raadslid wil dit politiek orgaan gebruiken om de bal in het kamp te 
leggen van wie wel de bevoegdheid heeft, namelijk de federale regering. Deze motie vraagt dan ook naar 
een basisfinanciëring voor de bestaande MUG-helikopterdiensten door de federale overheid De heer 

Tavernier dankt gedeputeerde Vereecke die deze tekst aanhoudt eneen uitgebreide historiek en 
verantwoording van deze dienstverlening toevoegde. Het raadslid zegt dat het een sterk signaal zou zijn 
mocht deze motie unaniem goedgekeurd wordt.  
 
De heer Bultinck, onafhankelijk raadslid, verwijst naar de begrotingswijziging van vorig jaar in 
november, waarbij de sterkste debatten dikwijls gehouden worden wanneer er geen media aanwezig is. 
Dit is één van de betere momenten om dergelijk debat aan te zwengelen. De heer Bultinck is tevreden 
Uiteindelijk ligt hier een breed gedragen motie voor. Men heeft de praktijk dat West-Vlaanderen altijd de 
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beste leerling van de klas wil zijn. Eigenlijk ligt de verantwoordelijkheid bij de federale regering. Het 
wordt terecht onderschreven dat kamerbreed met iedere stem deze motie zal goedgekeurd worden. Het 
is een sterk signaal. Iedereen zit nu op één lijn. Het raadslid dankt zijn collega’s hiervoor.  
 
De heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat zijn fractiesinds mensenheugenis  aangehaald 
heeft dat men hier uitgaven doet die maatschappelijk zeer verantwoord zijn. De historiek bewijst dit . 
Maar de verantwoordelijkheid ligt bij een hogere overheid. Wat de Groen-fractie doet, is een open deur 
intrappen, maar het is zeer behartigenswaardig. De Vlaams Belang-fractie zal dit ondersteunen. In deze 

laatste versie werd een kleine nuancering aangebracht door de bevoegde vzw, namelijk omin West-
Vlaanderen een structurele basisfinanciëring uit te bouwen. Indien de federale overheid akkoord gaat, 
zou het wel eens kunnen dat de MUG-helikopter niet noodzakelijk alleen West-Vlaanderen blijft.  
 
De heer Van Meirhaeghe, N-VA raadslid, beaant datzijn fractie ook altijd al voorstander geweest is van 
een structurele oplossing voor de MUG-helikopter. Er werden heel wat initiatieven ondernomen, maar dit 
overstijgt de provincie. Indien dit federaal georganiseerd wordt, kan men dit niet los zien van de 
landelijke organisatie en van de traumazorg. De zware traumataken zullengekanaliseerd worden naar 
level 1. Niet elke provincie zal over zo’n ziekenhuis beschikken. Ook die evolutie is een bedreiging voor 
het voortbestaan van de MUG-helikopter in West-Vlaanderen. Omgekeerd kan het een middel zijn om 
aan te dringen voor zo’n level 1. De MUG-helikopter wordt ingezet als een supersnelle ambulance. 
Mevrouw Maggie De Block ziet dit zo niet. Misschien kunnen mensen die dichter bij de minister staan 

haar tot andere gedachten brengen, besluit het raadslid.  
 
De heer Vandermersch, Open Vld-raadslid, ondersteunt deze motie. Zijn fractie is er van overtuigd datde 
goeie werking een meerwaarde voor de provincie betekent. Zijn fractie is dan ook tevreden dat het 
provinciebestuur dit initiatief vele jaren financieel ondersteunt. Toch willen zij de bezorgdheid meegeven 
dat zij ook in de toekomst de MUG-helikopter in West-Vlaanderen willen houden. Het was voor de Open 
vld-fractie dan ook cruciaal dat in het besluit verwezen wordt naar het belang van de MUG-helikopter 
voor inwoners en toeristen. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat die zomaar verhuist naar Gent 
bijvoorbeeld. Ook dat is voor zijn fractie van cruciaal belang. Wanneer een federaal kader wordt 
uitgewerkt, bestaat immers die kans. Daarom benadrukt het raadslid  het belang van de provinciale 
invalshoek.  
 

De heer Roose, sp.a-raadslid, zegt dat zijn fractie deze motie ondersteunt, gezien het belang van de 
MUG-helikopter naar de inwoners en toeristen toe. Deze motie is gericht aan de federale regering voor 
een basisfinanciëring. Gelet op de moeilijke staatshervorming rond gezondheidszorg en het feit dat 
vandaag de financiering gebeurt via Vlaanderen, heeft hij alleen maar een hoop dat deze motie ook in 
Brussel voldoende gehoor zal krijgen. De heer Roose hoopt dat men slaagt in zijn opzet.  
 
De heer Dirk De fauw, CD&V-raadslid, zegt dat zijn fractie  deze motie uiteraard zal goedkeuren. Zijn 
fractie steunt dit project vanaf het begin, toen het nog gebeurde vanuit de civiele bescherming. De 
subsidiering vanuit de provincie is overigens steeds gekomen op uitdrukkelijke vraag van zijn 
mandatarissen. Toch slaagt de provincie er niet in om de noodzakelijke financiering via de federale 
overheid te bekomen. Het wordt hoogtijd dat er een Vlaamse minister van volksgezondheid komt. De 

basisfinanciering is nodig, zegt het raadslid. Men is fier dat het provinciebestuur West-Vlaanderen dit 
altijd heeft ondersteund samen met heel wat steden en gemeenten uit West-en Oost-Vlaanderen. 
Eveneens wordt dit ook gesteund door private firma’s, want er zijn heel wat firma’s die hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om dit te ondersteunen. Het is helaas onbegrijpelijk dat 
de jaarlijkse kostprijs van om en bij de 600.000 euro niet ten laste wordt genomen van de federale 
overheid als men weet dat er door deze tussenkomst veertig mensenlevens per jaar worden gered. De 
nota’s die nu worden voorgelegd vanuit het kabinet De Block gaan de verkeerde richting uit. Mevrouw De 
Block heeft het over een noodzakelijke helihulp in Vlaanderen, in België maar dan heeft ze het inderdaad 
over interziekenhuistransport. De MUG-helikopter is  bezig met de dringende medische interventie 
waarbij een spoedarts en een spoedverpleegkundige ter plaatse komen. Uiteraard wordt deze heli ook 
ingezet voor interziekenhuistransport maar dit is secundair. Het essentiële is levens redden door zo snel 
mogelijk ter plaatse te komen in het landelijk gebied en verstedelijkt gebied, als op plaatsen waar men 

moeilijk met een wagen ter plaatse komt. Het zal uw kind of echtgenoot, vader, moeder maar zijn, die 
nog in leven zou zijn, mocht er tijdig een spoedarts aanwezig zijn. Ondanks de reportage “helden in de 
lucht”, ziet men de noodzaak van deze interventies in Brussel niet in. Wij mogen niet klagen en zijn 
oprecht hoopvol dat deze motie ertoe kan bijdragen dat de ogen opengaan in Brussel zodat na eenparige 
goedkeuring van deze motie men in Brussel zal zien dat West-Vlaanderen dit nodig heeft.  
 
De heer Vereecke, gedeputeerde, dankt de indiener van de motie en de fractievoorzitters voor het werk 
dat zij deden. Hij gaat kort in op de aanleiding om deze tekst aan te passen. De deputatie was bezorgd 
over het West-Vlaamse karakter van die MUG-helikopter. Daarom werd er een uitgebreid hoofdstuk over 
de geschiedenis van de MUG-helikopter opgenomen. Die helikopter heeft een geschiedenis van al meer 
dan vijftig jaar, zij het dat dit in het begin een proefproject was. Desondanks is de essentie van het hele 

verhaal in het jaar 1967 ontstaan. De MUG-helikopter hangt dus heli 51 jaar in de lucht om mensen te 
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helpen in nood. De gedeputeerde uit zijn bezorgdheid dat als er oplossingen zullen gezocht worden, de 
MUG-helikopter een andere plaats zou krijgen. Uit de informatie die de gedeputeerde kreeg van Dokter 
Muller blijkt dat er 250.000 Vlamingen verstoken blijven voor spoedhulp door een arts binnen de vijftien 
minuten. De deputatie onderstreept het belang van deze hulpverlening. De provincie draagt een zesde 
deel van wat die MUG-helikopter kost bij, maar indien de provincie dit niet zou doen, zou de MUG-
helikopter niet meer in de lucht kunnen worden gebracht. De gedeputeerde zegt dat het om een complex 
dossier gaan, een dossier waar de provincie niet over één nacht ijs moet gaan. Daarom is een deel van 
de uitleg gespendeerd geweest aan het federale bestuursniveau. De ziekenhuisfinanciering organiseert 

het MUG-gebeuren in het land. Dit gaat vooral over het MUG-gebeuren dat over de grond gaat, vervoer 
met wagens dus. Voor een ziekenhuis bedraagt dit ongeveer een bedrag van € 300.000 per jaar. Van 
zodra men over de helikopter spreekt, voldoet deze ziekenhuisfinanciering niet meer. Het is reeds 
gezegd dat de federale overheid ervan uit gaat dat de helikopter kan bijdragen in het vlugger vervoeren 
van patiënten tussen ziekenhuizen. De gedeputeerde wil nog eens onderstrepen dat die mensen die 
verstoken blijven van de zorg in rurale gebieden, niet enkel West-Vlamingen zijn. Het kusttoerisme zorgt 
er voor de populatie aan de kust tijdens de zomermaanden enorm groot is. Deze helikopter kan zijn 
dienst dan bewijzen. De gedeputeerde verwijst naar iets wat reeds aan bod kwam, namelijk het redden 
van gemiddeld veertig levens per jaar. Deze motie wordt doorgestuurd naar Brussel. De deputatie zal 
bovendien ook proberen op politiek vlak de minister duidelijk te maken dat de provincieraad unaniem 
een goede financiering wenst en dat er drie aspecten aan deze motie verbonden zijn namelijk het West-
Vlaamse karakter, het belangrijk is dat het blijft bestaan en begrip voor de complexiteit van de zaak. De 

gedeputeerde dankt iedereen voor het opbouwend werk dat rond de motie is gebeurd. Hij wil dan ook 
vragen om dit in volle vertrouwen goed te keuren.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betrreffende de motie 
betreffende agendapunt 19. 
 
STEMMING AMENDEMENT MOTIE 
 
Het amendement  ivm de motie wordt aangenomen met 64 ja-stemmen. 
 

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

 
STEMMING GEAMENDEERDE MOTIE  
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over de geamendeerde motie van agendapunt 19. 
 
De motie wordt aangenomen met 64 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Dewaele, 
Janssens, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Bultinck, 
Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Reuse, 

Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, 
Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
De volgende motie wordt aangenomen: 
 
 

*** 
 

*** 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.15 uur. 



 

ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 25/01/2018 

 

 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Geert Anthierens Eliane Spincemaille 
 

____________________ 
 
 

 
 


