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OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 
Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Vraag nr. M/2017/95 
van de heer Kurt Ravyts (fractievoorzitter Vlaams Belang) 
Plopsaland. 
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat iedereen de rol kent die het 
provinciebestuur speelt in de ruimtelijke ordening rond attractieparken, zoals Bellewaerde, Plopsaland en 
onrechtstreeks ook Dadipark. Plopsaland heeft de voorbije jaren grote investeringen gedaan en 
uitbreidingen gerealiseerd zoals een hotel en Plopsaqua. Recent is de nabijgelegen camping opgekocht, 
waarbij het de bedoeling is om vakantiehuisjes op te richten. Dat brengt een aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen met zich mee, waaronder de mobiliteit. De heer Ravyts zegt dat hij heeft gelezen dat al 

deze evoluties de deputatie tot de vaststelling hebben gebracht dat er toch behoorlijk wat ruimtelijke 
ordening nodig is voor alle ontwikkelingen en dat er in dat opzicht ook kan gesproken worden van een 



 

 

ruimtelijke grens. De vraag is of iedereen bereid is om in dit verhaal mee te spelen. Plopsaland wilde in 
het kader van de bouw van de vakantiehuisjes een aanpassing van het Gemeentelijk Ruimtelijke 
Uitvoeringsplan in De Panne. De deputatie wil een globale aanpassing via een Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (PRUP). De heer Ravyts vraagt of Plosaland en de gemeente De Panne al hebben 
gereageerd en of het PRUP er wel degelijk komt. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat de vraagstelling duidelijk en actueel is. De provincie 

streeft naar een gezamenlijke aanpak en wil de salamipolitiek vermijden. De omgevingsvergunning 
omvat zowel het milieu als de ruimtelijke ordening. Vooraf is er overleg gepleegd met de administratie, 
waarmee de deputatie op één lijn staat. Pretpark en camping vormen één geheel en beiden moeten 
samen worden bekeken. Verblijf op de camping zal immers grotendeels functioneren voor bezoekers van 
Plopsaland. Afvalwater, energievoorziening en mobiliteit worden best ook samen bekeken. Voor alle 
aspecten wordt gestreefd naar een langetermijnvisie in plaats van de ad hoc uitbreidingen van de laatste 
jaren. Ook moet bekeken worden of een deel van de parking zal verplaatst worden naar de ringweg toe, 
welke ontwikkelingsmogelijkheden dit met zich mee brengt, of dit naar de toekomst toe voldoende zal 
zijn en of het gewenst is om nog bijkomende open ruimte aan te snijden voor de uitbreiding van het 
park. Het gaat hierbij om één duidelijk toekomstdossier. In die context is er eind januari 2018 overleg 
gepland met alle actoren, Plopsaland, gemeente De Panne, Vlaamse overheid en provincie. Plopsaland is 
belangrijk, maar het functioneren van Plopsaland in de omgeving is ook belangrijk. 

 
Repliek 
De heer Ravyts zegt verheugd te zijn met het antwoord van de heer De Block. Hij vond al geruime tijd 
dat de provincie in dit dossier een initiatief moest nemen. Alle ontwikkelingen rond Plopsaland zijn een 
positieve zaak voor het toeristisch-recreatief potentieel in de streek, maar het moet ook leefbaar blijven. 
 
Vraag nr. M/2017/96  
van mevrouw Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) 
Droneport. 
 
Mevrouw Reinhilde Castelein, raadslid Vlaams Belang, zegt dat één van de vernieuwende acties van het 
‘Impulsplan Westhoek’ bestaat uit de droneport op de her te bestemmen militaire basis van Koksijde. Dat 

zou deels tegemoetkomen aan de West-Vlaamse werkgeversorganisaties, die ook al voorstelden om die 
geplande bedrijvenzone deels te ontwikkelen tot een nichegericht bedrijventerrein voor drone activiteiten 
en drone onderzoek. Met de onderneming ‘Noordzee Drones’ uit Zeebrugge, die als eerste 
opleidingscentrum in Vlaanderen werd erkend om professionele vliegbrevetten voor dronepiloten uit te 
reiken, en met de studierichting ‘Luchtvaarttechnologie’ van het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum 
Vives in Oostende is West-Vlaanderen een voorloper op het vlak van de drone technologie. Op dinsdag 
12 september 2017 werd op een voormalige militaire luchtmachtbasis van Sint-Truiden de eerste steen 
gelegd van een droneport, wat een unieke campus wordt voor bedrijven uit de drone sector. De POM 
Limburg investeert hierin 2,5 miljoen euro en Sint-Truiden wil met een outdoor testcentrum, een 
landingsbaan en moduleerbare kantoorruimtes dé uitvalsbasis worden voor startups en groeibedrijven in 
die sector. 

Mevrouw Castelein vraagt of het West-Vlaams project hierdoor achterstand zal oplopen, vermits Koksijde 
een langetermijnproject is waarbij nog heel wat procedures moeten worden doorlopen, of de heer de 
Bethune op de hoogte is van het Limburgs project, hoe de Pom West-Vlaanderen in het dossier zal 
betrokken zijn en of er mogelijkheid is tot interactie met de Limburgse partners. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt vast te stellen dat het ‘Impulsplan Westhoek’ heel wat in 
beweging brengt. Het is correct dat West-Vlaanderen mogelijkerwijze om twee redenen met een 
timingprobleem zal worden geconfronteerd. Er is nog steeds geen absolute duidelijkheid over de houding 
van defensie, ook al zijn er door de minister in augustus verklaringen afgelegd waarin duidelijk werd 
gesteld dat, ook al zou defensie een stuk verankerd blijven in Koksijde, er op het terrein ruimte zou 
vrijkomen voor andere functies. Als tweede element is er het doorlopen van een RUP-procedure. De 

procedure is opgestart en is zeer participatief. Vlaanderen heeft aan de provincie een mandaat gegeven 
om de ontwikkeling voor te bereiden en te bekijken of er initiateven kunnen worden genomen naar drone 
ontwikkelingen toe op West-Vlaams grondgebied. 
De heer de Bethune is tevens verheugd dat de collega’s van Limburg op dat terrein actief zijn en er zijn 
al contacten geweest. Daarin bestaat alle openheid om samen te werken. De sterke punten van het 
West-Vlaams dossier bestaan uit de aanwezigheid van een aantal kennisinstellingen op dat terrein, de 
ligging, onder andere naar toepassingen toe in de marine- en landbouwsector, de actieve partners zoals 
Voka, en het aspect veiligheid omwille van de situering van West-Vlaanderen in een grensregio. Men mag 
niet redeneren in termen van West-Vlaanderen versus Limburg. 
 
 

 



 

 

Repliek 
Mevrouw Castelein dankt de heer de Bethune voor het positief antwoord. West-Vlaanderen hoeft geen 
concurrent van Limburg te zijn en samenwerking is aangeraden, ook al omwille van de specifieke 
expertise en kennis in West-Vlaanderen. 
 
Vraag nr. M/2017/97  
van mevrouw Gerda Schotte (Groen) 
Thuiswerk provinciepersoneel. 

Mevrouw Gerda Schotte, raadslid Groen, zegt dat ze de vraag in verband met het thuiswerken van het 
provinciepersoneel opnieuw wil stellen naar aanleiding van het winterweer van de vorige week. Voor veel 
personeelsleden was het bereiken van het werk en het tijdig opnieuw thuis geraken niet eenvoudig. In de 
krant ‘de Standaard’ van 19 december staat bovendien dat thuiswerk levens kan redden omdat dit het 
aantal doden en gewonden in het verkeer zou doen dalen, wat bleek uit een rapport van het 
verkeersinstituut VIAS. De groen-fractie heeft hierover in het verleden ook al vragen gesteld en in 2014-
2015 werd er binnen de provincie een proefproject opgestart. Mevrouw Schotte vraagt wat de 
uiteindelijke resultaten waren van het proefproject uit 2015 en wat hiermee is gedaan, of het project 
heeft geleid tot structurele veranderingen en of de mogelijkheid wordt overwogen om personeelsleden 
systematisch en op vrijwillige basis thuis te laten werken. 
 
Antwoord 

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt tevreden te zijn dat mevrouw Schotte de vraag in verband 
met thuiswerk stelt. Het brengt namelijk een belangrijk aspect onder de aandacht, meer bepaald hoe het 
provinciepersoneel met thuiswerken zou kunnen omgaan. Het antwoord heeft hij opgedeeld in drie delen. 
Een eerste aspect gaat in op de periode sinds wanneer thuiswerk mogelijk is en hoe thuiswerk precies in 
elkaar zit. Het tweede luik bestaat uit de resultaten van de evaluatie en ten slotte wordt ingegaan op de 
opportuniteiten die daaruit voortvloeien en hoe die best worden aangepakt. 
Het pilootproject is gestart op 30 april 2015 met als definitie voor thuiswerk ‘het werken van thuis uit 
met behoud van taken en opdrachten en met behulp van de informatietechnologie’. Dat lijkt misschien 
technisch, maar men behoudt zijn taak en opdracht zoals men die in het Boeverbos of op de 
gedecentraliseerde plaatsen zou uitvoeren, met behoud van de informatietechnologie, waarbij de 
personeelsleden met het provinciehuis verbonden blijven. Soms is thuiswerk occasioneel mogelijk, wat 
neerkomt op thuiswerk op onregelmatige basis. Dat betekent niet op vaste dagen, zonder vast interval 

en bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, waarbij personeelsleden beter geen verplaatsing maken maar wel 
van thuis uit kunnen werken en zich nuttig kunnen maken. Daarnaast zijn er voor de provinciegriffier ook 
mogelijkheden om onder bepaalde omstandigheden het aangekondigde bereikbaarheidsprobleem naar 
het werk op te vangen met thuiswerk, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden of bij staking, 
waarbij aan personeelsleden die daarom verzoeken een eenmalige goedkeuring kan worden gegeven om 
van thuis uit te werken. Dat was ook het geval op 11 december, waar een aantal personeelsleden van de 
griffier de toelating hebben gekregen om geen verplaatsing naar het provinciehuis te moeten maken. 
Wat de evaluatie betreft zegt de heer Vereecke dat er in september 2015 al 266 medewerkers waren die 
zich wilden inschrijven in het systeem van thuiswerk. Geen enkele aanvraag werd geweigerd. In 2016 
hebben 115 medewerkers in totaal 520 dagen van thuis uit gewerkt. Eén van de opportuniteiten die 
hieruit voortvloeiden is het pilootproject rond Flexwerken. Flexwerken betekent resultaatgericht werken 

en aanwezigheid van de functie op de verwachte dagen en momenten, bijvoorbeeld wanneer overleg in 
het provinciehuis met de dienst nodig is. Flexwerken kan door de medewerkers ook meer flexibel worden 
ingezet om een ‘work/life balance’ te maken, wat door de personeelsleden wordt gesmaakt. Dit 
pilootproject loopt tot het voorjaar van 2018 en zal daarna ook worden geëvalueerd. Momenteel loopt bij 
het APB Vonk een analyse om de optimale servicetijden voor diverse vormen van dienstverlening te 
bekijken en wat daaruit kan worden geconcludeerd om het pilootproject van flexwerken te beoordelen en 
eventueel bij te sturen. 
 
Repliek 
Mevrouw Schotte zegt begrepen te hebben dat men nog niet systematisch kan thuiswerken, maar 
occasioneel en na aanvraag. Het voorstel van de Groen-fractie is om thuiswerken toch als een systeem in 
te voeren, zonder dat de personeelsleden dit telkens moeten aanvragen. Bij de Vlaamse overheid kan 

men al enkele jaren op alle niveaus twee dagen thuiswerken, voor zover het werk het toelaat. Dat schijnt 
geen problemen te stellen in een administratie met toch heel wat personeelsleden. 
 
Vraag nr. M/2017/98  
van de heer Christof Dejaegher (CD&V) 
Belastingbrieven. 
De heer Christof Dejaegher, fractievoorzitter CD&V, zegt voor gelegenheid richting provinciebestuur 
Antwerpen te gaan, waar men inziet dat men in de huidige digitale tijden misschien best overschakelt op 
een online belastingportaal. Het is flexibel, gemakkelijk, goed voor de portemonnee en voor het 
leefmilieu. De provincie Antwerpen heeft het online belastingplatform gelanceerd en men heeft de 
gezinnen opgeroepen om zich te registreren zodat de belastingaangifte voortaan online kan worden 

verstuurd. Uiteraard reageert niet iedereen even snel op een dergelijke oproep, waardoor er een tweede 



 

 

oproep volgt om via email, Doccle of Zoomit de belastingbrief in te dienen. Bij deze oproep tijdens de 
periode van ‘de Warmste week’ probeert men daar ook een goed doel aan te koppelen. Voor elk gezin 
dat zich inschrijft schenkt de provincie een deel van de uitgespaarde kosten aan een aantal goede 
doelen, wat per registratie neerkomt op 25 eurocent. Ook de privésector, waaronder Doccle, sluit zich bij 
deze actie aan en trekt het bedrag per registratie op tot één euro. 
De heer Dejaegher vraagt of een dergelijk belastingplatform ook in de provincie West-Vlaanderen 
mogelijk zou zijn en te overwegen en of het stimuleren ervan zou kunnen gekoppeld worden aan één of 
meerdere goede doelen. 

 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, verwijst naar de begrotingsbesprekingen en zegt dat er in de 
derde commissie bij de beleidsdoelstelling ‘werken aan een efficiënte organisatie’ gewezen is op het 
nemen van initiatieven in verband met het vestigen en innen van belastingen in de richting van de 
provincie Antwerpen. De betrokken dienst heeft bevestigd dat vanaf het aanslagjaar 2018 alle 
aanslagbiljetten online zullen gaan. Voor de bedrijfsbelasting is dat op 15 juni, voor de algemene 
provinciebelasting op 27 juli en voor de belasting op tweede verblijven op 22 juni, allen volgens het 
systeem Doccle. Vanaf 2019 zullen ook het aangifteformulier van de bedrijven en het 
inlichtingenformulier van de tweede verblijven online gaan. Vanaf maart 2018 wordt de communicatie 
opgezet om dit bekend te maken, meer bepaald op de website onder de rubriek belastingen. Alle 
documenten die vanuit de rekendienst vertrekken zullen ook aangeven dat men sommige zaken al online 

kan toepassen en met de dienst communicatie wordt afgesproken hoe bepaalde zaken met 
campagnemiddelen nog beter naar de burger toe kunnen gecommuniceerd worden. Het voorstel om per 
registratie, als deel van de uitgespaarde kosten, 25 eurocent aan een goed doel te schenken is volgens 
de dienst mogelijk, omdat dit gebeurt aan de hand van het aantal registraties. De heer Vereecke wijst 
erop dat hij dat echter samen met zijn collega’s wil bekijken in het kader van alle goede doelen waarvoor 
de provincie een inspanning doet.  
 
Repliek 
De heer Dejaegher dankt de heer Vereecke voor het helder en duidelijk antwoord en zegt dat het bij 
wijze van stimulans misschien toch aangewezen is om hieraan een actie voor goede doelen te koppelen. 
 
Vraag nr. M/2017/99  

van mevrouw Martine Vanryckeghem (Open Vld) 
Mobiliteitsproblematiek Westhoek. 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, raadslid Open Vld, zegt dat gedeputeerde de Bethune op 20 december 
in de pers een ambitieus project aankondigde dat een oplossing zou moeten bieden voor de 
mobiliteitsproblematiek in de Westhoek. De Westhoek is één van de vier regio’s die werd erkend als 
proeftuin om nieuwe vormen van mobiliteit uit te testen. Via de POM springt de provincie mee op de kar 
om nieuwe vormen van openbaar vervoer te gaan ontwikkelen. In de pers was sprake van een 
zelfrijdende bus die de volledige Westhoek zou moeten bedienen. Er zou een investering van 500.000 
euro tegenover staan die kadert in het Impulsplan voor de Westhoek. De Vld-fractie ziet verschillende 
opportuniteiten in het project, gaande van duurzame mobiliteit tot kennisverwerving en het doorbreken 
van het monopolie van De Lijn.  

Mevrouw Schotte vraagt of er al een concrete timing is afgesproken, of het bedrag van 500.000 euro 
volledig wordt gespendeerd aan het onderzoek naar nieuwe vormen van mobiliteit en of er nog andere 
projecten voorzien zijn voor de Westhoek die hiermee zullen worden ondersteund. Tot slot vraagt ze of 
de partners die bij het project betrokken zijn al gekend zijn en of er West-Vlaamse technologiebedrijven 
zijn die hierin opportuniteiten zien. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt vast te stellen dat de Westhoek niet alleen in beweging is, 
maar ook in versnelling aan het komen is, waarvoor hij zich verheugd. Hij zegt geen misverstanden te 
willen creëren en beaamt het feit dat de Westhoek erkend is als één van de vier vervoersregio’s in 
Vlaanderen waar vernieuwende initiatieven kunnen worden genomen. Hij meent dat de provincie 
verplicht is om daarop in te spelen, hetgeen het project dat door de POM geïnduceerd wordt dan ook 

doet. Hierbij moet men voor ogen houden om te werken in een aantal fases. 
Een eerste fase, die vandaag aan de gang is, is het inventariseren van wat er nodig is om in de 
Westhoek op een realistische manier een dergelijk project op te zetten. Die oefening is bezig en de 
partners en hun respectievelijke verantwoordelijkheid worden geregistreerd. De tweede fase, waarbij een 
experimenteel plan zal worden ontwikkeld tot en met de begroting ervan, start kort na nieuwjaar. De 
voorziene 500.00 euro is niet enkel bestemd voor het plan rond de onbemande bussen, maar zijn in een 
eerste fase een inleg die wordt gedaan om het globaal impulsplan naar haalbaarheid verder te verfijnen. 
Nadien, in het kader van de tweede fase, zal ook de budgettering plaatsvinden, om te kijken onder welke 
financiële voorwaarden een dergelijk experiment kan worden opgezet. Het is de bedoeling om 
onmiddellijk na de ontwikkeling van het plan een derde fase aan te snijden met een concreet project met 
onbemande bussen op het terrein in de Westhoek in een afgeschermde omgeving. 



 

 

Het is de ambitie om in de loop van 2018 de drie fasen uit te rollen en een eerste experiment concreet 
op het terrein te laten plaatsvinden. Daar zijn ook goede argumenten voor. Uit alle contacten blijkt dat 
de technologische evolutie van dien aard is dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gezegd, ook het 
aspect van de onbemande vervoersbusjes in een stroomversnelling zit. Daarbij gaat het ook over 
duurzame busjes en Vlaanderen is het engagement aangegaan om vanaf 2035 geen diesel en andere 
motoren meer toe te laten. Flanders Make, een onderzoekscentrum van topniveau dat binnenkort ook in 
West-Vlaanderen zal zijn gelokaliseerd, werkt op vandaag in Limburg al concreet met onbemand 
busvervoer. De Westhoek heeft het juridisch kader gekregen waarin een dergelijk project kan worden 

uitgetest. 
Tot slot wijst de heer de Bethune erop dat, wanneer hij in gesprek gaat met producenten van bussen, ze 
hem wijzen op het feit dat een oude bus ongeveer 100.000 euro kost, een elektrische bus 150.000 euro 
en een waterstof of technologisch geëquipeerde bus 300.000 euro. Als je die bus 20 jaar laat rijden moet 
je daar ongeveer 1 miljoen euro loonkost aan toevoegen. Wat vandaag financieel dan ook moeilijk 
haalbaar blijkt, kan in de toekomst zeker een haalbare kaart zijn en de heer de Bethune belooft dat, als 
het project zover is, mevrouw Vanryckeghem de eerste passagier mag zijn op de eerste onbemande bus. 
Repliek 
Mevrouw Vanryckeghem zegt dat, als de drie fases zijn afgerond en de onbemande bussen zullen rijden, 
de hele regio van de Westhoek daar wel bij zal varen en ze dankt de heer de Bethune voor de eer die 
haar te beurt valt om als eerste een proefrit te mogen meemaken, mits de veiligheid verzekerd is. 
 

Vraag nr. M/2017/100  
van de heer Rik Buyse 
Bouwberoepen bij de provincie 
 
De heer Rik Buyse, N-VA-raadslid, licht zijn vraag toe. De bouwtendens binnen de gemeenten, vooral in 
de centra, is er één van meergezinswoningen. Dit werd mogelijk gemaakt door de opmaak van de 
GRUP’s binnen de gemeenten, de GRUP’s die onder meer het aantal bouwlagen maar ook een rits van 
andere bepalingen vastleggen zegt de heer Buyse. Bij de aanvraag van een bouwvergunning wordt deze 
door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (GSA) getoetst aan de bepalingen van het GRUP en 
wordt door de GSA een onafhankelijk advies gegeven naar het college toe. Voor de gemeente Wielsbeke, 
als niet-ontvoogde gemeente, konden tot voor kort in een driepartijenoverleg, zijnde de gemeente, 
eventueel de aanvrager en stedenbouw Vlaanderen, ontwerpen worden voorgelegd aan deze derde partij 

voor een verder onafhankelijk oordeel. Het raadslid moet echter constateren dat bouwpromotoren en 
advocaten gespecialiseerd in de materie, de laatste tijd zeer veel bouwdossiers, vooral bouwdossiers 
voor meergezinswoningen na opmerkingen of klachten van aanpalenden door de provinciaal 
stedenbouwkundig ambtenaar (PSA) en bij uitbreiding door de deputatie van West-Vlaanderen worden 
afgewezen. Het raadslid zegt dat hij dit zorgvuldig afcheckte bij andere gemeenten, Het raadslid vraagt 
aan de gedeputeerde waar de gemeentelijke autonomie in deze materie is gebleven. De provincie West-
Vlaanderen stelt zich steeds meer op als een verlengde van de gemeenten, maar in deze gevallen 
worden de gemeenten terug gefloten met vaak niet steekhoudende argumenten, aldus de heer Buyse. 
Inspraak draagt zijn gemeente hoog in het vaandel. Projecten moeten door de buurt gedragen worden, 
maar rechtszekerheid is ook zeer belangrijk, aldus het raadslid. Het heeft volgens hem weinig nut om er 
een welles nietes verhaal van te maken. Daarom geeft het raadslid graag een voorstel gezien de 

provincie inderdaad het verlengde vormt van de gemeenten. Hij stelt voor om bij dergelijke projecten, in 
de geest van het hierboven geschetste driepartijenoverleg, een overleg toe te laten tussen de GSA en de 
PSA. Dit zonder inmengingen van de politiek. Voorschriften uit GRUP’s moeten zowel voor de GSA als de 
PSA op dezelfde manier geïnterpreteerd kunnen worden besluit de heer Buyse. 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat hij wat perplex staat van de vraag en bepaalde 
insinuaties van de heer Buyse. De gedeputeerde zegt dat hij zal proberen in alle objectiviteit te 
antwoorden. Als alles op een hoop wordt gesmeten dan moet het raadslid weten dat elk niveau zijn 
verantwoordelijkheid heeft, aldus de gedeputeerde. Een GSA geeft advies over een bouwaanvraag. De 
Vlaamse administratie geeft met betrekking tot ruimtelijke ordening, huisvestiging en milieu, advies op 
bouwaanvragen van niet- ontvoogde gemeenten. De gedeputeerde verwijst hierbij naar afwijkingen op 

bepaalde voorschriften. Er kan bijvoorbeeld een voorschrift bestaan dat bepaalt men op een aantal meter 
van de zijperceel grens moet blijven. Indien men hiervan wenst af te wijken, moet men als niet-
ontvoogde gemeente advies vragen bij Vlaanderen. Een PSA daarentegen geeft advies in een 
bouwberoep en niet bij een bouwaanvraag benadrukt de gedeputeerde. Dus de PSA wil natuurlijk dat de 
neutraliteit en de objectiviteit naar alle partijen gegarandeerd blijft zegt de heer Vereecke. Dit betekent 
neutraliteit en objectiviteit naar de gemeente, maar evengoed naar de aanvrager en evengoed ook naar 
de mensen die niet altijd akkoord gaan met bouwvergunningen. De gedeputeerde is van mening dat 
wanneer men de GSA’s en de PSA’s zou samen zetten, dit eigenlijk zou betekenen dat wat nu niet 
ontvoogd was niet ontvoogd zal blijven. Ondertussen is het ontvoogd, maar dan zou men er een niveau 
als de provincie bij plaatsen om de ambtenaren een stuk te laten toetsen. Wanneer men dit zou 
realiseren dan zal de provincie bij VVSG verwijten krijgen dat ze te veel invloed heeft op de GSA en de 

provincie wat de schoonfamilie van gemeentebesturen zou worden. De gedeputeerde meent evenwel dat 



 

 

dit niet de achterliggende bedoeling van de vraag van de heer Buyse was. De bedoeling van de vraag 
van het raadslid is volgens de gedeputeerde dat wanneer er discussiepunten en interpretatievragen zijn, 
daarover overleg moet mogelijk zijn. De gedeputeerde zegt dat de vraag van het raadslid niet zo nieuw 
is. Vorige week hebben het diensthoofd van de dienst Vergunningen van de provincie, Leiedal en WVI 
samen gezeten om te kijken hoe het atria, het platform, beter afgestemd kan worden op de noden van 
de steden en gemeenten en dit in functie van de ontwikkeling rond de omgevingsvergunning. Dit overleg 
tussen deze ambtenaren bestaat, verduidelijkt de gedeputeerde, maar om nu te formaliseren dat de PSA 
en GSA zouden gaan samen zitten. Dit is niet het juiste moment zegt de gedeputeerde. Hij verwijst 

hierbij naar de ‘codex-trein’. Dit is de wetgeving genomen in Vlaanderen om een aantal souplesses in de 
codex ruimtelijke ordening te brengen. Niemand weet reeds hoe daarmee zal moeten worden omgegaan. 
Men moet afwachten wat de minister zal doen. Er zijn soms ook complexe dossiers, waarvoor artikel 41 
van het Omgevingsdecreet bestaat, deelt de gedeputeerde mee. Dit artikel bepaalt dat men als 
gemeentebestuur in bepaalde gevallen een formeel advies kan vragen aan de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie (POVC). Als klap op de vuurpijl wil de gedeputeerde nog aan 
Vlaanderen een opmerking geven. Aanvankelijk stond in artikel 41 vermeld dat als een gemeentebestuur 
drie externe adviezen moet vragen, de gemeente dit rechtstreeks aan de POVC kan doen, dit om niet te 
veel tijd te verliezen. De Vlaamse regering zei echter op 10 februari 2017, dat er niet drie adviezen, 
maar vijf adviezen nodig zijn vooraleer men dit kan vragen aan POVC. Dit wil zeggen bijna nooit, aldus 
de gedeputeerde. Het komt namelijk niet veel voor dat men vijf adviezen nodig heeft. Vlaanderen gaat 
eerder in de richting van het niet stimuleren tot samenbrengen van de PSA en GSA zegt de 

gedeputeerde. De PSA zit immers ook in de POVC. Pas Als er vijf adviezen zijn moet het advies gericht 
worden aan de commissie. Bij drie adviezen niet. De gedeputeerde wil maar aangeven dat het allemaal 
niet zo simpel is. Hij wenst echter toch één zaak met de hand op het hart zeggen: het provinciaal 
diensthoofd en de medewerkers doen hun uiterste best ten aanzien van de gemeentebesturen. Vanuit 
bepaalde hoeken van grote steden en Vlaanderen samen met de VVSG, ervaart de gedeputeerde soms 
een wat vijandige houding ten opzichte van de provincies waarbij wordt geïnsinueerd dat de provincie 
weer de voogdij wil invoeren, waar de provincie echter kennispartner voor de gemeentebesturen wil zijn 
verduidelijkt de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat hij misschien nogal streng is in zijn antwoord, 
maar hij vindt dat dit goed moet worden onderstreept. Gemeenten en provincies zijn partners en moeten 
ervoor zorgen dat ze neutraal en objectief blijven in procedures, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 
Repliek 

De heer Buyse zegt dat hij niet de indruk wil geven dat de GSA en PSA goede vriendjes moeten zijn en 
afspraken moeten maken onder elkaar. Absoluut niet, want de burger heeft ook inspraak bij 
bouwdossiers, aldus de heer Buyse. Hij heeft daar alle respect voor. Maar het is volgens hem ergens 
godgeklaagd dat een GRUP door twee instanties totaal anders wordt geïnterpreteerd. Daar wou hij op 
wijzen met zijn vraag. 
 
Vraag nr. M/2017/101  
van de heer Kurt Himpe 
Grensoverschrijdende initiatieven arbeidsmarkt 
 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, deelt met zijn vraag mee dat de arbeidskrapte in West-Vlaanderen 

reeds een tijdje een probleem is en zeker in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen groter wordt. 
Veel bedrijven worden gefnuikt in hun groei doordat ze onvoldoende personeel vinden om de vacatures 
in te vullen. Het raadslid verwijst hierbij naar vorige week waarbij een nieuw initiatief werd 
aangekondigd tussen ondernemersorganisatie Voka West-Vlaanderen en Xavier Bertrand, voorzitter van 
de Franse regio Les Hautes de France, om gezamenlijke acties op touw te zetten. Het raadslid verwijst 
ook naar andere initiatieven, zoals de academie voor de toekomst waarmee de POM West-Vlaanderen 
ondernemingen wil ondersteunen in de zoektocht naar en het behouden van competente en 
gemotiveerde medewerkers. Er is eindelijk ook een nieuwe dynamiek in de eurometropool Lille Kortrijk 
Tournai deelt de heer Himpe mee waarbij één van de actiegroepen zich buigt over grensoverschrijdende 
tewerkstelling. Ongetwijfeld zijn er nog andere initiatieven opgestart of in ontwikkeling, aldus het 
raadslid. Hij gaat over naar zijn vragen. Ten eerste vraagt het raadslid op welke manier wordt gestreefd 
naar overleg en het stroomlijnen van deze verschillende acties inzake grensoverschrijdende 

tewerkstelling in de provincie. Dit is uiteraard goed en alle initiatieven zijn zeker nobel, maar een overleg 
en het stroomlijnen van deze initiatieven kan uiteraard maar beterschap brengen, zo stelt de heer 
Himpe. Het raadslid vraagt vervolgens naar de concrete resultaten tot nu toe van de activiteiten, de 
initiatieven en de acties die reeds genomen werden. Initiatieven opstarten is één zaak, tot de resultaten 
komen is een andere, aldus het raadslid. De heer Himpe verwijst naar een soort nulmeting en vraagt 
hoeveel Franse werknemers momenteel in onze provincie worden tewerkgesteld. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt dat volgens de hem laatst gekende cijfers er 
vandaag ongeveer 11.500 medewerkers afkomstig uit Noord-Frankrijk werkzaam zijn in West-Vlaamse 
bedrijven. Dit zijn de recentste cijfers waarover de gedeputeerde beschikt. Hij denkt dat dit cijfer 

vandaag zelfs hoger moet liggen gelet op de economische evolutie in de West-Vlaamse contreien. Dit is 



 

 

onvoldoende zegt de gedeputeerde, er is zeker nog ruimte voor bijkomende werkkrachten uit het 
noorden van Frankrijk. De gedeputeerde deelde het reeds mee tijdens de afgelopen budgetbesprekingen: 
dit wordt vanaf 2018 een prioriteit voor de POM. Een prioriteit op drie terreinen verduidelijkt de 
gedeputeerde. Op het eerste terrein voor wat betreft de ontwikkeling van Europese 
financieringsprojecten terzake zijn er nu reeds een aantal lopende projecten. De gedeputeerde verwijst 
hierbij naar grenzeloos competent en grenzeloos tewerkstellen specifiek naar oorlogsvluchtelingen toe. 
Ten tweede zegt de heer de Bethune dat er absoluut een behoefte is aan een zekere coördinatie van de 
initiatieven die her en der genomen worden. De gedeputeerde verwijst hierbij naar mooie initiatieven 

zoals bijvoorbeeld vanuit VOKA ‘Vous êtes les bienvenues’ en de contacten die er recent zijn geweest 
met Xavier Bertrand, de voorzitter van de Region Hautes de France. Inzake deze initiatieven moet 
worden geprobeerd de krachten te bundelen, aldus de gedeputeerde. Hij deelt de bekommernis van het 
raadslid en het wordt ook zijn prioriteit om hiertoe een steentje bij te dragen. Er moet ook worden 
meegedeeld dat de samenwerking, en dit tot spijt van de gedeputeerde, tussen de 
arbeidsbemiddelingsinitiatieven, organisaties en administraties aan beide zijden van de grens, zijnde de 
Waalse Forem, de VDAB en Pôle emploi de laatste tijd minder efficiënt verlopen. Naar aanleiding van de 
assemblée transformer vond een grensoverschrijdende vergadering plaats tussen de provincie West-
Vlaanderen en het departement du Nord deelt de gedeputeerde mee. In de marge daarvan heeft de 
gedeputeerde een gesprek gehad met de voorzitter van het departement. In Frankrijk is het 
departement bovendien ook diegene die de werkloosheidsuitkering moet financieren. Zij worden 
bijgevolg niet enkel geconfronteerd met een maatschappelijk probleem, maar ook met een zwaar 

budgettair probleem in een regio zwaar geteisterd door werkloosheid, aldus de gedeputeerde. Er werd 
toen afgesproken om op dit niveau de krachten te bundelen. Aan de vraagzijde is er de provincie, aan de 
aanbodzijde is er het departement du Nord. Hoe kan op zeer korte termijn, bij voorkeur in 
samenwerking, bilareaal als het moet, georganiseerd worden hoe de passerelle voor arbeidskrachten uit 
Noord-Frankrijk richting West-Vlaanderen zal verlopen, zegt de heer de Bethune. De eerstvolgende 
afspraak hiertoe is op 2 februari 2018. Ondertussen heeft onder meer de academie van de toekomst van 
de POM opdracht gekregen om het dossier voor te bereiden. Voor 2018 wordt dit één van de 
economische prioriteiten zegt de gedeputeerde. Hij houdt de raad graag op de hoogte van dit dossier. 
 
Repliek 
De heer Himpe dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en vooral voor de bekommernis die de 
gedeputeerde deelt omtrent het feit dat er echt nood is aan een coördinatie van verschillende initiatieven 

en samenwerking tussen de verschillende partners.  Dit blijkt immers nog steeds zeer stroef te verlopen 
zegt het raadslid. Als men immers voor de West-Vlaamse economie tot een goede oplossing wenst te 
komen voor wat betreft de arbeidskrachten zal dit zeker nodig zijn besluit de heer Himpe. 
 
Vraag nr. M/2017/102  
van de mevrouw Annie Cool 
Plannen voor een vuurtoren op de Zeedijk van Wenduine 
 
Mevrouw Annie Cool, CD&V-raadslid, deelt mee dat de provincie West-Vlaanderen en Westtoer met het 
programma Horizon 2025 investeren in landschapsbeleving in de toeristische regio’s van de provincie. 
Persoonlijk vindt zij dit een heel mooi initiatief. Het raadslid verwijst hierbij naar drie nieuwe projecten 

voor landschapsobservatie die deze maand werden goedgekeurd. Het uitkijkplatform voor de tuinen van 
Stene, de uitkijktoren Meuleberg in Tiegem-Anzegem en de uitkijktoren voor de zeedijk van Wenduine. 
De gemeente De Haan heeft voor Wenduine de internationale gerenommeerde kunstenaar Guillaume Bijl 
ingeschakeld om een kunstwerk met de functie van uitkijktoren te realiseren. Het wordt een werk dat 
van ver zichtbaar zal zijn en geplaatst wordt op het einde van de zeedijk. Het houten werk zal de vorm 
aannemen van een vuurtoren en zal zo’n 15 meter hoog zijn. Een uitkijkpunt met een schitterend zicht 
op zee, strand, duinen en polders licht mevrouw Cool toe. De provinciale steun hiervoor bedraagt 
225.000 euro en de gemeente zelf voorziet ongeveer in een 75.000 tot 100.000 euro eigen aandeel. De 
subsidie werd recent bekend gemaakt en via de media werd vernomen dat er protest is tegen de 
uitkijktoren, aldus het raadslid. De mensen die in de buurt van de Manitoba-helling in Wenduine wonen 
zijn niet te spreken over de plannen om er een toren te bouwen. Ze vrezen vooral voor hun zeezicht. Een 
zicht waar ze waarschijnlijk duur voor betaald hebben, aldus mevrouw Cool. Heeft de provincie mee 

geoordeeld over de meest geschikte locatie voor dit kunstwerk en de uitkijktoren vraagt het raadslid. 
Werd er met de gemeente reeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, met andere woorden werd 
reeds bepaald welke partij de verschillende aspecten van de realisatie opneemt, wenst mevrouw Cool te 
weten. Het gemeentebestuur krijgt ook kritiek op de kostprijs van de toren met name op het bedrag van 
het gemeentelijk aandeel. Mevrouw Cool beseft dat een kunstwerk een hoger prijskaartje heeft. Zij 
vraagt hoe ver het met de plannen staat. Zijn deze al definitief of wordt nog onderhandeld over de 
exacte locatie, de hoogte van de toren, de keuze en de kostprijs van de materialen. Indien de kostprijs 
wordt verlaagd vraagt het raadslid of dan ook de provinciale subsidie wordt verlaagd. Communicatie met 
en inspraak van de buurtbewoners alsook het creëren van een draagvlak bij de inwoners van Wenduine 
en De Haan zijn heel belangrijk. Haar vraag daarbij is of de provincie hiervoor initiatief neemt. 
 

 



 

 

Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, antwoordt dat deze projecten, projecten in goede 
samenwerking tussen de provincie en gemeente zijn, waarbij elke overheid zijn eigen 
verantwoordelijkheden opneemt. Het oordeel over de meest geschikte locatie is intussen gebeurd zegt de 
gedeputeerde. Het is een project dat bekeken is en beoordeeld werd als zijnde kwalitatief inhoudelijk een 
waardevol project. Na een plaatsbezoek oordeelde men ook dat de gekozen locatie goed was, maakt de 
gedeputeerde duidelijk. De gedeputeerde stelt dat een stuk onwetendheid soms tot al dan niet terechte 
vragen, aandachtspunten en oprispingen leidt. De gedeputeerde verduidelijkt dat de plaatsing van de 

toren zo wordt voorzien dat de uitkijk van de omwonenden op zee niet wordt gehinderd. Ten tweede is 
het zo dat ook vanuit de toren, door het plaatsen van een scherm, geen inkijk in de appartementen is. 
Dit zoals het hoort, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat dit nog verder zal worden 
bekeken. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten, het ondertekenen ervan, is gepland in de 
loop van januari, deelt de heer De Block mee. Ondertussen is dit goedgekeurd samen met twee andere 
projecten in de beheersinstanties van Westtoer en ook goedgekeurd in de deputatie van 14 december 
2017. De gedeputeerde deelt mee dat de provincie subsidiemogelijkheden aanreikt. De provincie bekijkt 
de projecten op basis van de kwaliteit en of het project binnen het budget valt. Het is vervolgens de taak 
van de gemeenten om dit verder uit te werken. De gemeenten en de provincie moeten elkaar daarin 
respecteren, aldus de gedeputeerde. De gemeente De Haan staat dus in voor de verdere realisatie van 
het project. De subsidie werd goedgekeurd. De subsidie die de gemeente De Haan ontvangt is net zoals 
voor elke andere gemeente 75 % van de prijs. De gemeente moet dan ook motiveren wat zij gaat doen 

met deze (maximum) 225.000 euro aan subsidie. Bij de gemeente De Haan is dit het geval gezien er een 
totale kost is van meer dan 300.000 euro.  
Wat betreft de communicatie naar de bewoners toe zegt de gedeputeerde dat elke overheidsinstantie 
hierin haar eigen job en verantwoordelijkheid heeft. Dit is de taak van de gemeente De Haan. Nadien zal 
de provincie bij de realisatie, dit werd zo afgesproken met Westtoer, een globale communicatie op een 
later moment doen. De gedeputeerde herhaalt dat het project kwalitatief in orde is en de locatie door de 
provincie als goed werd beoordeeld. Er is geen hinder bij het uitzicht op zee en er is geen hinder van 
inkijk. Wanneer men echter meent dat zich hier toch hinder voordoet en hiertoe oprispingen van 
omwonenden komen kan dit op dat ogenblik verder bekeken worden. 
De subsidie heeft de gedeputeerde zonet toegelicht. De gemeente oordeelt op welke kunstenaar zij 
beroep doet. De gedeputeerde verwijst hierbij naar het project Beaufort waarbij elke gemeente oordeelt 
met welke kunstenaar of kunstenares hij of zij in zee gaat en ook uit het palet van de aangeboden 

kunstwerken kiest. De gedeputeerde zegt dat hij het artikel waarnaar het raadslid verwees ook heeft 
gelezen, maar stelt voor om even rustig af te wachten en dan verder te zien. 
 
Repliek 
Mevrouw Cool is blij van de gedeputeerde te vernemen dat de uitkijk niet zal worden gehinderd en er 
ook geen inkijk mogelijk zal zijn. Wat het kunstwerk zelf betreft zegt het raadslid dat over smaken en 
kleuren niet valt te discussiëren, maar het gaat om een gerenommeerd kunstenaar, dus daar volgt het 
raadslid de heer De Block. Wat de communicatie betreft vraagt het raadslid zich af of daar toch niet wat 
schort. Indien dit het geval is dringt het raadslid er op aan om vanuit de provincie naar de gemeente een 
voorzet te geven om in overleg te gaan met de bewoners zodat de onduidelijkheden en vrees die er zijn 
kunnen weggenomen worden.  

 
Vraag nr. M/2017/103  
van de heer Peter Roose 
Welzijnsprojecten 
 
De heer Peter Roose, sp.a-raadslid, wenst terug te komen op een sage die al een paar maanden loopt en 
waar de heer Axel Weydts in het verleden reeds een paar vragen heeft over gesteld. De vraag van de 
heer Roose kadert in de onduidelijkheid die opnieuw is gerezen in het kader van de budgetbesprekingen 
van vorige maand. De heer Roose zegt dat op een bepaald moment gelanceerd werd dat de 1,7 miljoen 
euro aan provinciale middelen voor welzijn, in Brussel even zoek waren en men niet wist als deze gelden 
al dan niet reeds waren overgedragen aan de Vlaamse overheid. De heer Roose vestigt er de aandacht 
op dat het belangrijk is om daar duidelijkheid over te hebben want de gerenommeerde provinciale Oe ist-

campagne is vervat in dit budget van 1,7 miljoen euro. Anderzijds heeft de provincie duidelijk de vraag 
gesteld om dit project van suïcide preventie in de komende jaren te continueren. De heer Roose vraagt 
in welke mate er op vandaag zekerheid is dat in de toekomst deze preventie campagne verder gezet zal 
kunnen worden. De afgelopen weken konden regelmatig vanuit het domein Cultuur van de Vlaamse 
overheid nieuwe initiatieven worden gezien. Dit domein neemt immers een heel stuk van het pakket van 
de provinciale initiatieven zoals toptalent en andere zaken over. Het raadslid zegt in volle afwachting te 
zijn om te kunnen vernemen dat ook de suïcide preventiecampagne zal worden verder gezet. Op deze 
manier kunnen alle fracties van de provincieraad gerust zijn. Alle fracties hebben de campagne immers 
ondersteund. Het raadslid hoopt dat de gerenommeerde campagne die voldoende weerklank in de rest 
van Vlaanderen heeft gevonden in de toekomst zal worden verder gezet. 
 

 



 

 

Antwoord 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, vindt het jammer dat er wat incidenten rond het budget 
zijn geweest, en dit vooral omwille van het kostbare tijdsverlies op het einde van deze toch wel 
belangrijk periode van loslaten in transitie,. Dit is intussen opgeklaard en duidelijk zegt de gedeputeerde. 
Dat betekent dat, zoals ook de vorige keer werd gezegd, alle budgetten overgedragen werden naar de 
Vlaamse regering. De tabellen werden nog eens overlopen en intussen is dit incident van de baan zegt de 
gedeputeerde. Men mag er dus zeker van zijn dat deze budgetten na de transitie terecht zijn waar ze 
moeten zijn, namelijk bij de Vlaamse regering. Mevrouw Vanlerberghe wil heel kort schetsen waar het 

juist over gaat en waar men nu staat. Zij denkt dat het inderdaad belangrijk is om te kunnen zeggen, 
niet alleen voor haarzelf, maar ook voor de provincie, wat er nu verder gaat en wat reeds kan 
meegegeven worden. Voor welzijn gaat het budgettair over 4,4 miljoen euro. Daar moet 1,5 miljoen euro 
personeelskost van worden afgetrokken. Vervolgens gaat er nog 500.000 euro overhead van af en moet 
er 720.000 euro worden geïsoleerd. Dit is eigenlijk het pijnpunt zegt de gedeputeerde, het misverstand, 
de verschillende manier van werken tussen Vlaanderen en de provincie. Dit is een belangrijk gegeven, de 
720.000 euro die deel uitmaken van het budget welzijn, die waren eigenlijk bestemd voor organisaties, 
partners, samenwerkingsakkoorden. Daar is het vrij simpel voor een Vlaamse regering om te zeggen, 
afhankelijk of er al dan niet een externe partner is, dat zij deze samenwerking verder zet, aldus de 
gedeputeerde. In veel gevallen is dit reeds gebeurd zegt mevrouw Vanlerberghe. Maar dit is individueel 
met deze organisaties besproken en daar heeft de gedeputeerde dus geen overzicht over. Van deze 4,4 
miljoen euro, blijft uiteindelijk nog 1,7 miljoen euro over. Dat heeft de provincie, reeds vanaf 2013, 

continu ingezet voor het vernieuwde proactief beleid. Dit proactief beleid kwam er in opdracht van de 
Vlaamse regering, omdat de provincie impulsen en stimulansen moet geven in plaats van het structureel 
ondersteunen. Op dit vlak, zo stelt de gedeputeerde, was de provincie West-Vlaanderen één van de 
eerste provincies om dit helemaal om te draaien. Dit betekent dat deze 1,7 miljoen euro altijd daarvoor 
gebruikt is. De gedeputeerde licht toe wat dit allemaal omvatte. Dit zijn alle impulsprojecten, honderden 
overal in West-Vlaanderen. Dit is het grootste bedrag dat altijd in deze budgetten heeft gezeten en nu bij 
Vlaanderen is. Alle campagnes, orgaandonatie, de zonnebrandpreventie, uiteraard ook de Oe ist- 
campagne, hebben altijd in dit budget gezeten, en op vandaag zitten deze zaken nog steeds in dat 
budget. De gedeputeerde verwijst ook nog naar andere proactieve dingen, zoals de laatste opstart bij 
een subsidie die zij gisteren heeft kunnen geven wegens de opening van een Tejo in Roeselare. Dat zijn 
prachtige projecten zegt de gedeputeerde, er werd van 0 naar 4 Tejo’s gegaan (therapeuten voor 
jongeren). Dit pas perfect in een Oe ist-campagne in West-Vlaanderen zegt de gedeputeerde. In totaal 

zijn in België maar 12 Tejo’s. De gedeputeerde denkt dat dit een zeer goed resultaat is, ook de 
opstartsubsidies zaten in deze 1,7 miljoen euro. Hetzelfde geldt ook voor de drie wijkgezondheidscentra. 
Dat weet de raad ook zegt mevrouw Vanlerberghe. Het continueren van het proactief beleid is voor de 
Vlaamse regering een heel andere zaak. Zij zijn niet gewoon om bij wijze van spreken met ambtenaren 
in het veld ergens op festivals te gaan staan verduidelijkt de gedeputeerde. Vlaanderen heeft een andere 
manier van werken, namelijk het zoeken naar een partner. Buren bij kunstenaars zal op deze manier 
worden overgenomen door een VZW die het budget zal krijgen. Vlaanderen werkt met een opdracht 
toegewezen aan een uitvoerder. Voor proactief beleid is dit niet zo. Dus het is moeilijk zegt de 
gedeputeerde. Maar er is goed nieuws deelt mevrouw Vanlerberghe mee. Zeer recent, zij denkt 14 dagen 
geleden, is er contact genomen met de provincie en werd meegedeeld dat men gaat zoeken naar een 
systeem om de Oe ist-campagne verder te zetten, voorlopig alleen in West-Vlaanderen. De gedeputeerde 

wenst iedereen die hiervoor mee aan de kar heeft getrokken bedanken, ook de parlementsleden. De Oe 
ist-campagne is bijzonder belangrijk en inhoudelijk sterk. Het is goed nieuws dat minister Vandeurzen zal 
zoeken naar een systeem om de Oe ist-campagne dan toch verder te zetten in West-Vlaanderen 
overtuigd zijnde van de waarde en de noodzaak van deze campagne. Over de rest van de 1,7 miljoen 
euro is geen duidelijkheid. De minister zal zelf zoeken naar een systeem om te kijken hoe dit geld goed 
kan worden besteed. De gedeputeerde herhaalt dat de Oe ist-campagne, zij vindt dit ook symbolisch in 
deze warmste week, zal verder gezet worden en men naar de beste oplossing en de beste partner zoekt. 
Dit moet de Vlaamse overheid vinden. De provincie als partner bestaat immers niet meer, men moet een 
andere partner vinden om dit met dezelfde inhoud en taboedoorbreking verder te zetten voor het West-
Vlaams grondgebied. Dit is zeer hoopvol besluit de gedeputeerde 
 
Repliek 

De heer Roose denkt dat men tevreden mag zijn dat het incident is afgesloten. Het heeft lang geduurd, 
maar het resultaat is goed. Uiteindelijk is het dit goede resultaat dat moet worden bijgehouden zegt de 
heer Roose. Niet voor de provincie, maar wel voor de West-Vlaming, daarvoor zijn de raadsleden immers 
aanwezig besluit de heer Roose. 
 
Vraag nr. M/2017/104  
van mevrouw Annie Vandenbussche 
Werking van de bufferbekkens naar aanleiding van de dooi en de regen tijdens het weekend van 9 en 10 
december 2018 
 
Mevrouw Annie Vandenbussche, CD&V-raadslid, verwijst naar het winterweer van een tiental dagen 

terug. Wanneer men zich bij zo’n weer in het verkeer moet begeven of het begint te dooien, dan komen 



 

 

de problemen. De regen in combinatie met het smeltwater van de sneeuw zorgde voor een nieuwe test 
van het watersysteem, in het bijzonder in alle gecontroleerde overstromingsgebieden die door de 
provincie zijn aangelegd, aldus mevrouw Vandenbussche.  Eind november kwam de wijk Wellewaarde- 
Esdoorn in Zedelgem in het nieuws wegens water op de straten, terwijl het bufferbekken nauwelijks werd 
aangesproken. Twee weken later, met de recente sneeuwval en dooi was er opnieuw een test met regen 
en dooiwater. Mevrouw Vandenbussche heeft hier enkele vragen rond. Specifiek voor Zedelgem voor de 
genoemde wijk vraagt zij naar de situatie ter plaatse en of het bekken heeft gewerkt. Zijn er 
ondertussen stappen gezet om de situatie te evalueren, is er een evaluatie gebeurd, eventueel bij te 

sturen, moeten de inwoners zich zorgen maken als er water op de straat staat en niet onmiddellijk weg 
kunnen en waar kunnen ze zich aan verwachten wenst mevrouw Vandenbussche te weten. Ruimer voor 
West-Vlaanderen heeft het raadslid min of meer dezelfde vraag en vraagt zij naar de situatie in de 
provincie. Er staan nogal wat investeringswerken op stapel die huizen en woonkernen moeten 
beschermen tegen wateroverlast. Hoe evalueert de gedeputeerde de situatie van de dooi in combinatie 
met de regen van vorige week besluit de gedeputeerde haar vraag. 
 
Antwoord  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, beaamt dat sneeuw en regen een gevaarlijke combinatie is. De 
sneeuw kan bijzonder mooi en gezellig zijn, maar de gedeputeerde verwijst ook naar 5 maart 2012 toen 
er grote problemen waren met de sneeuw in zijn eigen stad Torhout. Toen kreeg hij voor de eerste maal 
serieus te maken met problemen rond water, precies door de combinatie van een voorraad water die 

bevroren is en regen die er op valt. De twee samen geven grote hoeveelheden water die op korte termijn 
weg moeten raken en vaak ook tot een stuk verstopping van de riolen met ijs en water leiden. Dit is 
absoluut een gevaarlijke cocktail naar wateroverlast toe. Zeker plaatsen die eindigen op meersen en op 
broeken krijgen in de provincie West-Vlaanderen op zo’n momenten hele voorraden water, aldus de 
gedeputeerde. De wijk Wellewaarde is inderdaad een wijk die in het verleden vaak met wateroverlast 
heeft te maken gekregen, zegt de gedeputeerde. De oplossing voor water in de huizen voor deze wijk is 
inderdaad het bufferbekken, maar dit betekent niet dat er nooit geen water meer op straat kan komen in 
de wijk Wellewaarde, verduidelijkt de gedeputeerde. Het bufferbekken en de verbrede beek die daar 
werden gemaakt hebben in de twee omstandigheden gewerkt. De eerste keer was niet zo overvloedig als 
de tweede keer, de tweede keer heeft de beek zich effectief uitgezet, aldus de heer Naeyaert. De tweede 
keer heeft ook het bufferbekken gewerkt. De bedoeling van dit bufferbekken is dat het echt op de piek 
werkt. Dit betekent niet dat als er een klein beetje water op straat komt te staan het bekken werkt, maar 

het bekken enkel wordt aangesproken als huizen onder water dreigen te komen. Dit is ook gebeurd zegt 
de gedeputeerde, het bekken is gedurende vier uur volgestroomd met de piek van het water dat van de 
Plaatstebeek vanuit Aartijke naar beneden kwam naar Zedelgem. Als er water op straat komt voelen de 
mensen zich onveilig. “Waar begint het?”, “waar eindigt het?”, “waar gaat het water naartoe?”, “zal het 
erger worden?”, zijn vragen die de omwonenden zich stellen. De gedeputeerde zegt dat de provincie ook 
in overleg met Zedelgem is gegaan en overweegt om het peil waarop het water binnen komt in het 
bekken een klein beetje te verlagen. Dit betekent echter ook dat een stukje van het bufferbekken 
vroeger zal vollopen zodanig dat het ook vroeger gevuld is en misschien minder de echte risicopiek zal 
kunnen opvangen. Dus er moet echt goed overwogen worden of men dit peil zal verlagen zegt de 
gedeputeerde. Er zou eventueel ook nog een kleine berm bijgeplaatst kunnen worden ter hoogte van de 
wijk. Men is hiervoor nog aan het aftoetsen met de gemeente Zedelgem. De huizen zijn echter wel 

gevrijwaard van overstroming. Dit is de hoofdbedoeling van de provincie, namelijk gecontroleerde 
overstromingsgebieden creëren. De gedeputeerde benadrukt dat hiermee nooit helemaal wateroverlast 
in alle omstandigheden kan worden vermeden. Maar er werd toch bewezen dat het werkt. Op 12 of 13 
plaatsen in West-Vlaanderen kon worden vastgesteld dat deze bekkens werken. De heer Naeyaert 
herinnert zich deze periode van het jaar steeds als een periode met veel water en veel regen. Op dertien 
plaatsen in de provincie kan worden gezien dat dit soort noodmaatregelen nodig zijn om te zorgen dat er 
geen water in de huizen terechtkomt. De provincie blijft ten zeerste overtuigd van het nut van dergelijke 
investeringen, vandaar dat zij daar in de toekomst verder in zal investeren. Er staan nog tientallen 
dergelijke maatregelen in de meerjarenplannen ingeschreven. De eerstvolgende is op de Hanebeek in 
Zonnebeke, waar intussen de negotiaties met eigenaars zijn afgelopen en de nodige eigendommen 
werden verworven. Er kan worden overgegaan tot de aanleg van een berm zodanig dat de mensen zich 
daar ook veiliger voelen bij wateroverlast, aldus de gedeputeerde. Er zijn nog veel investeringen te gaan, 

het werk wordt met overtuiging verder gezet en de provincie blijft ook altijd luisteren naar opmerkingen, 
bemerkingen en vragen, besluit de gedeputeerde. 
 
Repliek 
Mevrouw Vandenbussche denkt dat het vooral de bedoeling is om de mensen rond deze voortdurende 
bekommernis, zeker in de gevoelige gebieden, wat te ontzorgen. Het raadslid weet niet of daar 
communicatie rond is, het hoorde ook niet bij haar vraag. Zij geeft het mee als een tip om communicatie 
voor de omwonenden te organiseren zodanig dat zij zich niet onnodig ongerust moeten maken. Meestal 
is het juist omdat er water op straat staat dat mensen zich heel erg ongerust gaan maken en denken dat 
de bufferbekkens niet werken. 
 



 

 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 2 Vaststellen van de vijfde wijziging van het budget 2017, van de eerste 

wijziging van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De Groen-fractie diende een amendement in m.b.t. dit agendapunt. De heer Lodewyckx, Groen-raadslid, 
licht het amendement toe. 

In het kader van de begroting, is het de Groen-fractie reeds enkele malen opgevallen dat bij de vzw 
Toeristische Omsluiting telkenmale een bedrag van €100.000 wordt ingeschreven, dat dan uiteindelijk 
niet uitbesteed wordt en elk jaar opgeschoven wordt. Uit de verslagen van de vzw Toeristische 
Omsluiting blijkt dat er met de subsidie amper enige werking gebeurt. Vandaar dat het de Groen-fractie 

wat zinloos lijkt om dit bedrag, deze subsidie aan te houden. Wanneer er dan toch activiteiten zouden 
zijn om de provincie toeristisch beter te ontsluiten, dan meent de Groen-fractie dat Westtoer daarvoor 
een aangewezen organisatie is. In haar amendement stelt de Groen-fractie voor dat de subsidiëring op 
€67.000 gebracht wordt. Bij een vorige tussenkomst, pleitte de Groen-fractie voor een initiatief van de 
provincie ten aanzien van de vzw Bioforum, waardoor deze vzw €33.000 zou krijgen. Dit sluit aan bij de 
grondgebonden bevoegdheden van de provincie. De aandacht van Inagro voor bio-landbouw zou 
daarmee ondersteund kunnen worden. Vandaar dat in de toelichting gezegd wordt dat de provincie West-
Vlaanderen, aangezien de subsidies van de Vlaamse overheid ernstig ingeperkt zijn en de provincie een 
hart voor bio-landbouw heeft, een vijfde van het bedrag van de totale subsidies die naar Bioforum gaan 
vanuit Vlaanderen bijdraagt. Het gaat om een vijfde van het bedrag zodat het gespreid kan worden over 
alle provincies. De Groen-fractie hoopt op een kamerbrede steun voor dit amendement. 

De tussenkomst van de heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, beperkt zich tot het amendement. 

De heer Ravyts beaamt het belang van de aanwezigheid van de gedeputeerde, aangezien dit de provincie 
in staat kan stellen om een goede en oordeelkundige visie te krijgen op de actieradius van de vzw 
Toeristisch Ontsluiting. Want vooraleer de provincieraad het amendement kan goedkeuren, is het van 
belang een zicht te hebben op het eeuwige, mysterieuze krediet voor de vzw Toeristische Ontsluiting. De 
heer Ravyts vraagt dan ook of gedeputeerde De Block het woord zal nemen in dit debat.  

De heer Waelput, N-VA-raadslid, stelt dat de Groen-fractie twee beleidsdomeinen met elkaar probeert te 
verbinden en zegt dat dit naar zijn mening geen steek houdt. Hij meent dat de Groen-fractie, indien zij 
de biologische landbouw wil stimuleren, beter een voorstel indient om de biologische landbouw te 
ondersteunen. Het lijkt hem niet interessant om de subsidie van een vzw af te bouwen waar niet enkel 
de provincie West-Vlaanderen in zetelt, maar onder meer ook toerisme Brugge, Oostende, Gent, horeca 
Middenkust, toerisme Vlaanderen. Als de provincie dat gaat beknotten, gaan die partners net hetzelfde 

doen, aldus de heer Waelput. Aangezien de heer Lodewyckx vaak tussenkomt met betrekking tot de vzw 
Toeristische Ontsluiting, aldus het raadslid, wil de heer Waelput de heer Lodewyckx er aan herinneren 
dat de vzw met een doel opgericht is, namelijk nieuwe luchtverbindingen naar de luchthaven van 
Oostende aantrekken. Uiteraard heeft men de doelstellingen ruimer omschreven in het Staatsblad om 
armslag te hebben, om bijvoorbeeld ook promotiecampagnes te kunnen voeren in Barcelona. Dat 
gebeurde in 2010 met de bedoeling om Ryan Air in Oostende te krijgen. Vandaar dat de luchthaven ook 
van naam veranderde naar “Oostende-Brugge”. Dat is toen mislukt. Het staat echter nog steeds in het 
Staatsblad. De doelstelling van de vzw is bestemmingspromotie: “stimuleren van het inkomend toerisme 
via Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen”, zegt het raadslid. De heer Waelput begrijpt de 
bekommernis voor de biologische landbouw. Indien de heer Lodewyckx daar een voorstel voor indient, 
wordt dit met plezier gesteund, aldus de heer Waelput. Het raadslid vraagt aan de gedeputeerde om de 
vzw te activeren en iets te doen met het doel waarmee de vzw opgericht is. De heer Waelput raadt aan 

om deze twee zaken echter niet met elkaar te verbinden. 

De heer Vanmeirhaeghe, N-VA-raadslid, komt tussen met betrekking tot de budgetwijziging in verband 
met het Zwin. Bij de budgetbesprekingen kwam dit reeds aan bod tijdens de commissievergadering zegt 
het raadslid. Het raadslid stelt dat de prognose van het bezoekersaantal niet volledig goed ingeschat 



 

 

werd. Er waren 165.000 bezoekers voorzien, terwijl er uiteindelijk ongeveer 111.000 bezoekers waren, 
aldus het raadslid. Ook met betrekking tot de inkomgelden is er eenzelfde tendens, hierbij verwijst het 
raadslid naar 2016 waarin er over een periode van 6 à 7 maanden €988.000 inkomsten van inkomgelden 
waren. In 2017, tot op heden (n.v.d.r. tot 21 december 2017), was er een inkomst aan inkomgelden van 
€1.930.000. Dat is slechts €100.000 minder. Uit de totaalinkomsten blijkt dat de bedragen die 
vooropgesteld werden eigenlijk niet gehaald worden. Er is al gesproken over de Zwin-shop, waar vorig 
jaar €55.000, dit jaar €64.000 en voor volgend jaar €165.000 voorzien wordt. Het raadslid heeft de 
indruk dat de prognoses wat naar boven worden opgetrokken. Het raadslid zegt hierbij dat het nodig 

was, aangezien er een break-even zou komen tegen 2019. De heer Van Meirhaeghe zegt dat er heel veel 
initiatieven genomen worden en vraagt zich af of er een wijziging in rechtsvorm overwogen wordt en of 
het mogelijk is om meer slagkracht te hebben als organisatie. 

De heer Lodewyckx, Groen-raadslid, komt terug op zijn amendement, waar zijn collega van de N-VA op 
reageerde. De heer Lodewyckx verduidelijkt dat bij de stichting in maart 2010 het doel van de vereniging 
bepaald werd en luidt als volgt: “via bestemmingspromotie het inkomend toerisme te stimuleren”. Daar 
staat niet uitdrukkelijk dat dat gaat over de luchthaven Brugge-Oostende. Hij zegt echter te weten dat 
dat de eigenlijke doelstelling was. Hij geeft aan daarom altijd gepleit te hebben, ook toen hij nog geen 
raadslid was, maar deel uitmaakte van toerisme Oostende, die de vzw mee oprichtte, dat de vzw 
Toeristische Ontsluiting actiever zou kunnen zijn. In die zin steunt de heer Lodewyckx zijn collega. Hij 
wijst er echter op dat er ook nog andere vervoermiddelen bestaan, zoals de ferrylijnen, spoorwegen, 
fietstoeristen uit Nederland of Frankrijk. Bij het lezen van de jaarverslagen die hij onlangs mocht 

ontvangen via Westtoer, ziet de heer Lodewyckx geen enkele actieve inspanning. De heer Lodewyckx 
gaat akkoord dat de vzw actiever moet zijn, maar beaamt dat ook de andere vervoersmiddelen bekeken 
moeten worden. Zolang dat niet gebeurt, lijkt het de Groen-fractie zinloos. Dit amendement dat 
gekoppeld is aan Bioforum is ingediend om alles budgetneutraal te houden en het budget op een zinnige 
manier te besteden. Vzw Bioforum gaf een alarmkreet. In die zin leek het een zinnige besteding van het 
budget. De Groen-fractie noteert echter met heel veel plezier dat hun collega-raadslid zegt dat zij de 
steun van vzw Bioforum samen wilen ondersteunen. Dit kan zeker een piste zijn die in de volgende 
budgetwijziging ondersteund wordt. De Groen-fractie hoopt dan ook dat de meerderheid dit mee zal 
helpen in te schrijven in de begroting.  

De heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat hij een grapje maakte door het woord aan de 
gedeputeerde te geven. De heer Ravyts verwijst naar de uitspraak van zijn collega van de N-VA die een 
oproep deed om de vzw actiever te maken. De heer Ravyts had echter de indruk dat hij eerst een 

pleidooi hield voor het bestaansrecht van de vzw. De heer Ravyts denkt niet dat de Groen-fractie met dit 
amendement het bestaansrecht van de vzw onderuit haalt. Hij zegt echter dat de overige leden van de 
vzw dit als een signaal kunnen zien. De heer Ravyts gaat echter terug naar de kern van de zaak en stelt 
de vraag wat er met het krediet gebeurt. Hij wijst er op dat dit een vraag is die reeds enkele jaren mee 
gaat. De heer Ravyts hoopt dat de gedeputeerde een duidelijk antwoord heeft op deze vraag. Het 
bestaansrecht van deze vzw hoeft niet verdedigd te worden, aangezien het hierover niet gaat.  

De heer De Block, gedeputeerde, bevestigt dat het bestaan van de vzw gegroeid is en geeft aan dat hij 
steeds verrast is, aangezien er door Westtoer en tijdens de voorbije budgetbesprekingen steeds uitleg 
over gegeven wordt. De gedeputeerde vindt het zielig dat er getracht wordt om met een 
kruideniersmentaliteit gelden te verschuiven. Hij zegt dat de vzw er is en actueel blijft. De gedeputeerde 
verwijst naar een pleidooi van de heer Lodewyckx tijdens de laatste raad van bestuur . Er is toen gezegd 

dat de provincie moet klaar staan vanaf de dag dat het nuttig is voor inkomtoerisme en dit gesteund 
door de privésector. De voorzitter van toerisme Oostende werkt heel goed samen en is een ondernemer 
uit de toeristische sector die zegt dat er klaargestaan moet worden om snel te ageren. De gedeputeerde 
hoopt dat de lijn uit Engeland er komt. De provincie bepaalt dit niet, de privésector bepaalt dit. De heer 
Lodewyckx zei toen zelf dat het luchtverbindingen moet overschrijden, waarop hij zijn verhaal bracht 
over de passagiers op de ferrylijn die er komt vanaf 1 maart. De gedeputeerde zegt hierop gerepliceerd 
te hebben. Hij verduidelijkte hierbij dat de ferrylijn vracht is en dat de boten vrachtboten zijn. Indien ze 
eventueel overwegen om wat passagiersvervoer te doen het jaar nadien. In dat geval zou het roll-on-
roll-offverkeer zijn. Op die manier kunnen de bestuurders terug varen en worden de rij- en 
rustregelingen gerespecteerd. Indien dit er komt, is het niet de bedoeling om voetpassagiers mee te 
nemen. De ervaringen van de vroegere voetpassagiers bij de vorige lijn waren heel duidelijk: het ging 
vooral om sigarettenkoeriers. Het positieve nieuws was dat de voorzitter besloot om die centen vrij te 

houden om zinvol te besteden als het moet. De gedeputeerde blijft daar achter staan. Hij geeft echter 
aan dat het gek is om geld te besteden wanneer er geen rendement is. Verder verwijst de gedeputeerde 
naar zijn collega, gedeputeerde Naeyaert, die volop bezig is met de problematiek die aangekaart wordt. 

De heer Naeyaert, gedeputeerde, heeft gekeken naar het budget van Inagro en het provinciepersoneel 
dat in het grootste provinciale onderzoeks- en praktijkcentrum bio werkt. Er wordt 1 miljoen euro 



 

 

besteed aan bio-landbouw, onderzoek en ontwikkeling in West-Vlaanderen. Daarnaast is er een traject 
opgezet om bio verder te laten ontwikkelen. Hiervoor werden in de begrotingswijziging middelen bijgezet 
om ook tijdens het jaar dat komt een extra inspanning te leveren. De gedeputeerde had een gesprek 
met Bioforum in het kader van het coördinatiecentrum biologische teelten in Vlaanderen. Alle 
landbouworganisaties kunnen naar projecten toe zaken indienen, waarna er gekeken wordt of de 
projecten nuttig zijn. Op dit ogenblik heeft de gedeputeerde geen weet van een concreet project vanuit 
Bioforum om naar West-Vlaanderen toe een bepaalde subsidie toe te kunnen schuiven die in de toekomst 
niet meer door Vlaanderen gegeven zou worden in de toekomst. De gedeputeerde zegt dat de vraag om 

dit te gaan doen niet onmiddellijk leefde bij Bioforum. Wetende dat er ruim 1 miljoen euro gespendeerd 
wordt aan bio-landbouw in West-Vlaanderen, dat is veruit het meeste van alle provincies in Vlaanderen. 

De heer Decorte, gedeputeerde, gaat in op de vraag over het Zwin. Deze vraag werd ook tijdens de 
commissie gesteld. De prognosecijfers zijn bepaald bij de opbouw van het bezoekerscentrum. Het 
personeelsbestand stond nog niet op punt en was nog niet volledig. Op dit ogenblik is dit rond en je voelt 
dat er reeds effect is op dit vlak: er zijn reeds 100 boekingen door groepen en scholen voor volgend jaar. 
Dat is het resultaat van het personeelsbeleid dat nu voltallig is. Ook de programma’s voor scholen en 
groepen zijn pas in september gelanceerd. Dit zorgt er voor dat er pas in 2018 een duidelijk effect zal 
zijn. Op het einde van 2018 kan de rekening gemaakt worden of deze cijfers, met alle aangeworven 
personeelsleden, al dan niet haalbaar zijn. Op vandaag zijn er een 112.000 bezoekers. De gedeputeerde 
geeft aan dat hij dit helemaal niet slecht vindt. De gedeputeerde gaat in op de vraag over de rechtsvorm 
en zegt dat er niet kan overgegaan worden naar een apb, omdat de afdeling Natuur en Bos waarmee er 

een samenwerking is, dit niet willen of wensen. Hun voorkeur gaat naar een IVA. 

De heer Lodewyckx, Groen-raadslid, wil de zaken verduidelijken tegenover gedeputeerde De Block. Hij 
geeft aan de raad van bestuur gesproken te hebben. De heer Lodewyckx zou echter graag bij de kern 
van de zaak blijven, zegt hij. Hij leest het doel van de vereniging nogmaals voor: “via 
bestemmingspromotie het inkomend toerisme te stimuleren”. Hierop zegt de heer Lodewyckx dat de 
gedeputeerde hierbij stelde dat het ging om “reageren op”. Naar de mening van het raadslid is reageren 
niet hetzelfde als stimuleren. Hij geeft aan dat de gedeputeerde zei dat het bedrag vrijgehouden wordt, 
stel dat er eens een vraag zou komen. Volgens de heer Lodewyckx valt dit niet onder “stimuleren”. Na al 
die jaren waarin de heer Lodewyckx gevraagd heeft om eens naar andere modi te kijken waarmee 
toeristen naar de provincie zouden komen, is er in geen enkel verslag een aanwijzing dat er een stap 
gezet is om die andere modi te laten komen. Als laatste punt wil de heer Lodewyckx aankaarten dat hij 
het niet fair vindt dat de gedeputeerde het heeft over de sigarettenhandel. Dat is van in de tijd van de 

grote overvaarten die een aantal keer per dag plaatsvonden, dat er inderdaad heel wat mensen op en af 
gingen voor sigaretten. Het raadslid geeft aan dat dit ondertussen al twintig jaar geleden is. Het ging in 
de eerste plaats niet over sigaretten, maar over mensen die gemotoriseerd konden oversteken. 
Verwijzend naar de sigaretten geeft de heer Lodewyckx aan dat het iets toeristisch is, waarbij je de 
mensen die van Noord-Frankrijk komen, kan verwijten dat sigaretten aanschaffen in De Panne niet 
deugd. De heer Lodewyckx wil dat er correct gewerkt wordt en dat er nagedacht wordt over hoe er 
gestimuleerd wordt dat toeristen van het buitenland in onze provincie kunnen aanwezig zijn via 
verschillende modi. Hij hoopt dat zijn enige bekommernis meegenomen wordt. 

De heer Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, geeft aan dat de cijfers inderdaad reeds een aantal keer 
besproken werden tijdens de commissie. Hij geeft aan dat de evolutie van de cijfers er wel op wijst dat 
het vooruit gaat. Zijn fractie juicht toe dat er enorm veel initiatieven genomen worden om meer 

bezoekers aan te trekken. Het raadslid stelde de vraag of de directie voldoende slagkracht heeft om 
vooruit te gaan. Volgens de gedeputeerde is het echter het Agentschap Natuur en Bos dat tegenhoudt 
dat er voor een meer verzelfstandigd statuut gekozen wordt.  

De heer Tavernier, Groen-raadslid, richt zich tot gedeputeerde De Block en zegt dat hij al heel wat kan 
doen met de €67.000 voor de vzw Toeristische Ontsluiting. Indien in de loop van het jaar blijkt dat het 
budget te beperkt is, dan kan het budget in een van de budgetwijzigingen aangepast worden. De Groen-
fractie kon de laatste jaren niet vaststellen dat een dergelijk budget ontoereikend geweest is. Het 
raadslid wilde nog even verder gaan op het idee van gedeputeerde Naeyaert om in subsidiëring te 
voorzien van de vzw Bioforum. De gedeputeerde vertelde dat er nog geen vraag geweest is, zegt de heer 
Tavernier. Hij geeft aan dat het nog vrij recent is dat de Vlaamse overheid besliste om zwaar te snijden 
in de subsidiëring die voor de vzw Bioforum voorzien wordt om de actieradius van de vzw en de taken 
die de vzw opneemt met die centen te beperken. Het raadslid verwijst naar zijn collega, de heer 

Colpaert, Groen-raadslid, die in Inagro reeds pleitte voor een bezorgdheid, namelijk dat de 
ondersteuning van bio-landbouw door de provincie niet beperkt moet worden. Integendeel, het moet 
versterkt worden, zegt het raadslid. De heer Tavernier stelt dat Inagro daar zijn deel in doet op het vlak 
van onderzoek en allerhande initiatieven, kennisuitwisseling, enzoverder. De Groen-fractie juicht dit ten 
sterkste toe. Het raadslid zegt echter dat Inagro niet alles kan of doet. De heer Tavernier zegt dat 



 

 

Bioforum een middenveldorganisatie van de bio-sector zelf is, aangezien het bio-landbouwers zijn die 
deel uitmaken van het bestuur. De Groen-fractie wil niet dat in die werking moet geknipt worden en zegt 
dat de provincie dit niet voor heel Vlaanderen kan oplossen, maar dat de provincie West-Vlaanderen wel 
een stimulans kan geven binnen het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen om de vzw Bioforum 
zijn rol als middenveldorganisatie te laten spelen, net zoals dat ook voor andere organisaties gedaan 
wordt die in de landbouwbranche actief zijn, zoals de vzw Boeren op een Kruispunt, verschillende 
organisaties die met bepaalde diersoorten of dierenrassen te maken hebben, zegt het raadslid. Er is een 
hele range aan organisaties die door de provincie gesubsidieerd worden bijkomend bij wat Inagro 

bijvoorbeeld doet. Als dat voor die organisaties, in de huidige context gebeurt, lijkt het de Groen-fractie 
heel zinvol om dat ook voor de vzw Bioforum te doen. 

De heer De Block, gedeputeerde, gaat in op de repliek van de heer Lodewyckx en wil duidelijk zeggen 
tevreden te zijn met de vrachtlijn die er komt. De provincie is tevens heel tevreden dat de luchthaven 
van Oostende het zeer goed doet. De provincie staat klaar met centen om die zinvol te besteden 
wanneer er zich een opportuniteit voordoet. Er mag niet vergeten worden dat de steden Brugge, 
Oostende en Gent en de private sector ook deel uitmaken van deze vzw. De gedeputeerde denkt dat er 
op die manier genoeg know how en competentie is om samen te beslissen wanneer en hoe die centen 
worden aangewend. Wanneer het nodig, nuttig, efficiënt en verantwoord is, zal dat onverwijld gebeuren. 
Op basis van het pleidooi dat de heer Lodewyckx gehouden heeft, pleit de gedeputeerde er voor dat de 
centen intern behouden blijven. De gedeputeerde is er van overtuigd dat zijn collega-gedeputeerde, 
Naeyaert, op de dag dat hij het nodig vindt en extra budgetten heeft, een voorstel zal indienen. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
STEMMING AMENDEMENT 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 2. 
 
Het amendement wordt verworpen met 52 neen-stemmen tegen 4 ja-stemmen  bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren 
Aernoudt, Bekaert, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, 
Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, 
Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts  
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames Castelein R. en Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende amendement wordt verworpen: 
 
 
STEMMING BESLUIT 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het niet-geamendeerde besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 39 ja-stemmen tegen 13 neen-stemmen bij 9 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Block,  
De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lybeer, Mommerency, 
Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Wenes en Weydt. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, Buyse, Coupillie, Pillaert, Herman, 
Himpe, Rollez, Van Meirhaeghe, Verwimp en Waelput. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 



 

 

de dames Castelein R., De Reuse, Schotte, Vanbrabant en de heren Bultinck, Colpaert, Lodewyckx, 
Ravyts, Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIJFDE WIJZIGING VAN HET 
BUDGET 2017 (BW 2017/05), DE EERSTE WIJZIGING VAN HET BUDGET 2018 (BW 2018/01) 

EN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 
 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 
 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, gewijzigd bij 

het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, 
artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 30 

april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 
 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 

van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en ter uitvoering van 
artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gewijzigd bij 
ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012; 

 het besluit van de provincieraad dd. 3 december 2015 betreffende de vaststelling van het budget 

2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 
 het besluit van de provincieraad dd. 8 december 2016 betreffende de vaststelling van het budget 

2017 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 
 het advies van het managementteam (dd. 14 november 2017); 
 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 
 het voorstel van de deputatie (dd. 23 november 2017). 

 
BESLUIT: 
 
Enig artikel : 
De provincieraad keurt de vijfde wijziging van het budget 2017 (BW 2017/05), de eerste wijziging van 
het budget 2018 (BW 2018/01) en een wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2019 goed. 
 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 3 Kennisname van het evaluatierapport interne controle (ICC 2016-2017)  
 
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 4 Wijziging van het raadsbesluit van 20 december 2012 en latere wijzigingen, tot 
het bepalen van het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies 
 
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 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernout, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  

de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, 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 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE 
PROVINCIERAAD DD. 20 DECEMBER 2012 EN LATERE WIJZIGINGEN BETREFFENDE HET 
AANTAL, DE SAMENSTELLING EN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAADSCOMMISSIES   
 
 

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

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 39 (oprichting commissies) 
- Het huishoudelijk reglement van de provincieraad van 1 maart 2007 en latere wijzigingen, 

inzonderheid de artikelen 14 tot 24 ( hoofdstuk 5 , de commissies) 
- Het besluit van de provincieraad van 20 december 2012 houdende samenstelling en vaststelling 

van de bevoegdheden van de raadscommissies 
- De wijzigingen van dit besluit in de provincieraden van 5 november 2013, 26 januari 2014 en 26 

juni 2014, die allemaal een nieuwe samenstelling van commissies regelden n.a.v. de installatie 

van nieuwe raadsleden 
- De wijzigingen m.i.v. 1 januari 2018 van het besluit van de deputatie betreffende de verdeling 

van de bevoegdheden tussen de gedeputeerden voor de bestuursperiode 2012-2018 
- De kennisgeving van deze wijziging aan de provincieraad in vergadering van 16 november 2017 
- Het voorstel van de deputatie 

 
BESLUIT : 
 
 
Artikel 1: 
 
In artikel 1 van het besluit van de provincieraad van 20 december 2012 en latere wijzigingen houdende 
samenstelling en vaststelling van de bevoegdheden van de raadscommissies worden de bevoegdheden 
van de 3de, 5de en 6de raadscommissies als volgt gewijzigd:  
 
 

 3de commissie: Stedenbouwkundige aangelegenheden, personeel, informatietechnologie, 
onderwijs, specifieke voorzieningen en bovenlokale veiligheidsopleidingen en –initiatieven. 
 

 5de commissie: Economie en streekontwikkeling, externe relaties en Noord-Zuid-beleid 
 

 6de commissie: Woonbeleid, erfgoed, erediensten en beleidsondersteunende dataverzameling 

 



 

 

 
Art.2 : 
 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018. 
 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Definitieve vaststelling van het PRUP Nonnebossen-Woonclusters - Zonnebeke 
 
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 Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, merkt op dat het een beetje op twee benen hinken is 

als hij het Procoro verslag las. In de commissie heeft hij hierop niet willen ingaan omdat hij vindt dat dit 
beter wordt besproken in deze provincieraad. Hij verwijt de deputatie in dit dossier niets. Hij merkt 
echter op dat het toch merkwaardig is dat men nu opnieuw dreigt om naar de Raad van State te gaan. 
Hierbij heeft hij het over de eigenaars die zich in het “bosgedeelte” bevinden. Het komt hierop neer dat 
men nog liever wenst dat er niemand chronologisch gerealiseerd wordt dan diegene die in de andere 
zones wonen die dus wel via het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zult regulariseren. Zo komt het 
een klein beetje over. Men weigert te aanvaarden dat er gedifferentieerd wordt in dit gebied. 
Vermoedelijk hoopt u ook dat het niet zover komt en dat het allemaal slaagt. Men is hier nu bij de 
definitieve vaststelling. De hoofdverantwoordelijke voor heel de miserie bevindt zich in Brussel, of in 
Brugge gedeconcentreerd , het agentschap, dat teruggekeerd is en zegt het is toch waardevol bos. Aan 
de andere kant werd de boskaart vernietigd. Men blijft in de schemerzone zitten. Er komt ook geen 
initiatief noch op het vlak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. noch op het vlak van een type voorschrift. 

De deputatie heeft haar werk gedaan, men moet nu in de cockpit achterover leunen. Hij vreest echt dat 
er opnieuw mensen naar de Raad van State zullen trekken omdat ze zullen vinden dat ze niet gelijk 
behandeld worden. Hij hoopt dat hiermee het einde van het verhaal in zicht is, maar hij vreest er voor.  

De heer Dumarey, Open Vld-raadslid, sluit aan bij de heer Ravyts en stelt dat het risico reëel is dat er 
een aantal mensen naar de Raad van State zullen stappen in het kader van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, 
niet in enige vorm van jaloersheid maar uit grote bezorgdheid omdat zij helemaal verweesd achterblijven 
met grond. Hoewel de provincie niets te verwijten valt, is er geen oplossing voor. Er zou moeten worden 
aangedrongen voor een definitieve oplossing. Het is een heel raar dossier waar heel wat instanties in 
Vlaanderen warm en koud blazen. De ene keer is het bos, de andere keer geen bos. Het is heel duidelijk 
dat de rechtsonzekerheid waarin de mensen vertoeven niet kan blijven duren en dit moet worden 
opgelost. Er zijn heel wat mensen die hier initiatief willen nemen op een rechtmatige manier. Ze hebben 
ook die gronden op een rechtmatige manier verworven. Er  blijven twee partijen in gebreke namelijk de 

gemeente Zonnebeke, die ook niet onmiddellijk weet welke richting zij uitgaat, en Vlaanderen die geen 
standpunt durft in te nemen. 

De heer De Block, gedeputeerde, luistert aandachtig en weet dat heel wat mensen door het bos de 
bomen niet meer zien. Beide tussenkomsten tonen aan dat de provincie haar verantwoordelijkheid 
opgenomen heeft. Vlaanderen heeft het vroeger aan ons gedelegeerd. Men heeft dan een oplossing 
gezocht voor de verschillende onderdelen. Dit is intussen veranderd. De provincie lost op wat er opgelost 
kan worden. Meer kan er niet gedaan worden. Dit is ook gesignaleerd aan Vlaanderen maar tot nu toe 
heeft Vlaanderen nog geen antwoord gegeven. 
 
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 Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernout, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, 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 HOUDENDE DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Nonnebossen – woonclusters (Zonnebeke) 

 

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) 

 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 17/03/2016 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Nonnebossen – woonclusters (Zonnebeke)  

 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP Nonnebossen – woonclusters (Zonnebeke) conform de 
VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9 

 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 Nonnebossen – woonclusters 
(Zonnebeke)  op 18/08/2016 ten behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 
Nonnebossen – woonclusters (Zonnebeke) , uitgebracht in zitting van 8/09/2016 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 12/09/2016 over het voorontwerp 
PRUP Nonnebossen – woonclusters (Zonnebeke)  en de daaruit volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP Nonnebossen – woonclusters (Zonnebeke) werd een milieuscreeningsprocedure 
gevoerd. Op 28/11/2016 heeft de dienst Milieueffectrapportage ontheffing verleend aan de opmaak 
van een plan-MER. 

  de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp Nonnebossen – woonclusters (Zonnebeke)  op 
9/03/2017 

 de voorlopige vaststelling door de provincieraad van het ontwerp PRUP Nonnebossen – woonclusters 
( Zonnebeke)  op 23/03/2017 

 het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP Nonnebossen – woonclusters (Zonnebeke)  van 
2/05/2017 tot en met 30/06/2017 

 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen door en het advies van de PROCORO, 
gedaan in zitting van 8/09/2017 

 de motiveringsnota van de deputatie naar aanleiding van de behandeling van de adviezen, 
bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek 

 de goedkeuring door de deputatie van het PRUP Nonnebossen – woonclusters (Zonnebeke)  op 
30/11/2017 

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het PRUP Nonnebossen – woonclusters 
(Zonnebeke)  definitief vast, hier als bijlage toegevoegd. 

 

 



 

 

 
*** 

 
Agendapunt 6 Goedkeuren van de waarborg van het lange termijnkrediet van WFIV vzw en 
kennisnemen van het ondernemingsplan van WOBRA vzw 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernout, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, 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 TOT GOEDKEUREN VAN DE WAARBORG VAN HET LANGE 
TERMIJNKREDIET AAN DE VZW WFIV EN KENNISNAME VAN HET BUSINESSPLAN VAN WOBRA 

 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- artikel 2 en artikel 42 van het provinciedecreet 
- de goedkeuring door de provincieraad dd. 23 januari 2014 van de engagementsverklaring 

betreffende de investering op de site van POV Zedelgem 
- de kennisname van de deputatie van het businessplan van WOBRA 
- de vraag van vzw WFIV om de waarborg te geven voor de financiering van het masterplan 
- het voorstel van de deputatie 
 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Er wordt principiële goedkeuring verleend aan de waarborg van het lange termijnkrediet van de vzw 
WFIV voor maximum 2.600.000 euro gewaarborgd kapitaal. De waarborg geldt zowel tijdens de 
opnameperiode (= periode tussen de terbeschikkingstelling en de effectieve omzetting van het krediet in 
een lening), als tijdens de looptijd van de eigenlijke lening op lange termijn. De waarborg is beperkt tot 
de hoofdsom en de interesten van de financieringsovereenkomst, verschuldigd op de datum van de 
opeisbaarverklaring van de financieringsovereenkomst waaraan de waarborg is gehecht door de 
kredietgever. 
 

Art. 2: 
Deze waarborg heeft een maximale geldigheidsduur van 20 jaar vanaf de datum dat het krediet effectief 
wordt omgezet in een lening. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt gemachtigd om de voorwaarden, clausules en modaliteiten van de akte van 
borgstelling goed te keuren. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van 

werken: herinrichting van de trappenhal en van de eerste verdieping van het 
mechaniekersgebouw van Transfo Zwevegem (lot sanitair & hvac)   
 
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 Colpaert, Groen-raadslid, deelt mee dat er binnen het bestuur van Transfo over nagedacht is om 
te onderzoeken om op de site een kenniscentrum-energie uit te bouwen. Voor het project dat nu 
voorligt, kan er echter niet gewacht worden op impulsen uit een toekomstig kenniscentrum. Toch wil 

men vragen om te onderzoeken of het in het kader van het klimaatplan van de provincie nu reeds 
mogelijk is om al uit te kijken naar een alternatief voor de gaswandketel die in het bestek staat om de 
ruimte te verwarmen. Dat zou bijvoorbeeld mogelijk zijn met een hybride warmtepomp, ontwikkeld door 
een Japans bedrijf met zijn Europese vestiging te Oostende. Het is een warmtepomp die automatisch 
met de goedkoopste en energiezuinigste combinatie werkt, via deze gasketel of via de warmtepomp of 
beiden sumultaan, zodat de warmte zo snel mogelijk en op een zo weinig mogelijk milieubelastende 
wijze wordt geleverd. De meerkost kan teruggewonnen worden door de lagere energiefactuur. Tevens 
vindt men het zinvol om dit kenniscentrum energie te ontwikkelen. Het raadslid vindt het ook zinvol om 
die site te ontwikkelen en hij vraagt hier niet te lang mee te wachten.  

De heer Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, merkt op dat het gaat over het mechaniekersgebouw. 
Op een de verdiepingen bevinden zich de kleedkamers die onder meer gebruikt worden voor avonturen, 
sport en de duiktank. Volgens het verslag zou dit het laatste project zijn waar de provincie bij betrokken 

is. Er is ook parkingmogelijkheid tot bij de duiktank. Het raadslid heeft begrepen dat er een oplossing is 
in relatie met het woonproject. De eerste woningen zullen volgend jaar, in 2018, te koop aangeboden 
worden. Dit is nu niet de eerste zaak van de provincie. Daarvoor wordt een oplossing rond de 
parkingproblematiek behandeld. Het raadslid vraagt aan de gedeputeerde om daar een toelichting bij te 
geven.  

De heer Vereecke, gedeputeerde, zegt dat zijn collega-gedeputeerde, de heer Naeyaert, een toelichting 
zal geven bij het technische gedeelte van de vragen. De heer Vereecke gaat in op de vraag van de heer 
Ravyts. Er waren omgevingswerken in het budget voorzien. Het zou stom zijn om deze nu al uit te 
voeren zegt de gedeputeerde. In samenspraak met het gemeentebestuur en Leiedal zal de aannemer 
eerst zijn werk doen. Daarna kunnen de omgevingswerken aansluiten op die werken, aldus de 
gedeputeerde. Het krediet 2017 werd verschoven naar 2018. De gedeputeerde gaat in op de vraag: het 
gaat om een dossier waar de mogelijkheden technisch te beantwoorden zijn. Er zijn prille ideeën om daar 

een energie-educatiecentrum op te zetten. Het is de bedoeling van het provinciebestuur om daarvoor te 
zorgen zoals op de Gavers het avonturensport kan worden gecombineerd met milieu-educatie en met 
energie educatie. Er kan nog niet vooruitgelopen worden. Op initiatief van Leiedal werden er ondertussen 
workshops georganiseerd waar diverse partijen, bedrijven en mensen uit het hoger onderwijs op 
aanwezig waren. Dit is nog niet rond zegt de gedeputeerde. Met collega-gedeputeerde Decorte zal dit 
ressorteren rond Minawa. Het is niet de bedoeling dat er een aparte cel ontstaat zegt de gedeputeerde. 
Het is dus nog steeds te vroeg om hierover al iets te zeggen. Wat de technische kant van de zaak 
betreft: erfgoed heeft ook zijn wetgeving. Er moet een beheersplan worden opgemaakt, wat een 
meerwerk betekent. Aan de ramen mag men niet komen. In die zin ontstond een mogelijk 
aanbestedingsdossier dat nu in deze provincieraad voorligt. De gedeputeerde doet niets van dit voorstel 
af, maar hij laat het beantwoorden van de vraag over aan collega-gedeputeerde Naeyaert. 

De heer Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat die gasketel inderdaad een oplossing naar uitwerking naar 
warmte toe is en dat die kan meegenomen worden naar de plek waar er nu gewerkt wordt. De 
bezorgdheid in dit dossier is uiteraard dat er op geen enkele manier vertraging opgelopen zal worden in 
de uitvoering. Als dit dossier helemaal wordt uitgewerkt, zal er terug een ander voorstel uitkomen dat 
nog beter wordt. De gedeputeerde zal het nogmaals navragen bij de betrokken dienst en zal het tijdspad 
in de gaten houden. 



 

 

De heer Colpaert, Groen-raadslid, wijst op het feit dat het absoluut niet de bedoeling is om dit dossier te 
vertragen. Het is een hoogdringend dossier. Hij is verheugd dat dit zal worden onderzocht. Als dat nu 
niet mogelijk is, vraagt hij om het in de toekomst verder te onderzoeken. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernout, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, 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 TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN:  
HERINRICHTING TRAPPENHAL EN 1E VERDIEPING MECHANIEKERSGEBOUW – TRANSFOSITE : 
LOT HVAC EN SANITAIR 
 
 
 
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 41 
- Actieplan: 2017000045 Aanbieden en exploiteren van de site Transfo als recreatief domein  
- De opdracht van werken: herinrichting trappenhal en 1e verdieping mechaniekersgebouw – 

Transfosite : lot hvac en sanitair  
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming voor een bedrag van 142.606 € excl. btw of 172.553,60 € incl. btw 
- De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze 

via e-tendering  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: herinrichting trappenhal en 1e verdieping 
mechaniekersgebouw – Transfosite : lot hvac en sanitair  met raming ten bedrage van 142.606 € excl. 
btw of 172.553,60 € incl. btw -  wordt goedgekeurd. 
 

Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking via e-tendering  
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 



 

 

Agendapunt 8 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van 
levering: de aankoop van multimediagidsen bezoekersbegeleiding voor het provinciaal domein 
Raversyde 
 
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 Pillaert, N-VA raadslid, zegt dat dit een dure aangelegenheid is, als men ziet dat het voor 400 
multimediagidsen op bijna 500 euro komt voor zo’n gids. Tijdens de commissie is de vraag gesteld of dit 
niet op een andere manier kon, via smartphones bijvoorbeeld. Dit zou in het commissieverslag 
opgenomen worden. Dit is echter niet het geval. De vraag blijft dan ook of dit niet goedkoper kan via 
apps op een smartphone.  

De heer Naeyaert, gedeputeerde, gaat in op de suggestie omtrent de smartphones en bevestigt dat dit in 
de commissie aan bod kwam. De redenering achter de keuze is de volgende: het is veel beter voor een 
bedrijf om een instrument aan te bieden dat aan iedereen in dezelfde omstandigheden dezelfde inhoud 
biedt, in plaats van iets te downloaden. In die optiek is gekozen om iets te hebben waar men controle 
heeft, in zoverre dat dit digitaal kan bestaan. Het is inderdaad duur, maar anderzijds zou het ook een 

dure aangelegenheid zijn indien het met personeel georganiseerd wordt.  

De heer Decorte, gedeputeerde, vult aan dat het een uniek systeem is met bewegende beelden dat zeker 
de moeite waard is, maar hij geeft toe dat het duur is. Hij beaamt wat zijn collega-gedeputeerde, de 
heer Naeyaert, zegt: als dit met mensen gedaan wordt, zal het meer kosten.  

De voorzitster meldt dat het aangegeven werd in het verslag van de commissie. Het werd in cursief 
aangevuld door de diensten.  

De heer Pillaert, N-VA raadslid, zegt dat er verwezen wordt naar het personeel. Hij wil verduidelijken dat 
hij dit niet gedaan heeft. Het raadslid denkt dat er heel veel apps beschikbaar zijn die hebben bewezen 
dat de apps kunnen werken, zonder dat er op gevloekt moet worden. Er bestaan heel veel apps. De app 
van de NMBS werkt bijvoorbeeld perfect. Er bestaan genoeg zaken om met bewegende beelden iets te 
doen, ook wanneer er een een nummertje ingegeven moet worden. De heer Pillaert denkt dat dit een 
goedkopere formule zou zijn. 

De heer Naeyaert, gedeputeerde, deelt nog mee dat er een vergelijkend onderzoek plaatsvond. Hij vloekt 
op apps. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 49 ja-stemmen bij 14 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, 

Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Brabant, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren 
Bekaert, Bultinck, Colpaert, Croes, de Betune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser,  
De Plecker, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, 
Pertry, Ravyts, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Desoete, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, Buyse, Coupillie, Herman, 
Himpe, Pillaert, Rollez, Van Meirhaeghe, Verwimp en Waelput 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

 
 
 



 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN LEVERING: LEVERING VAN 400 MOBIELE 
TOESTELLEN VOOR BEZOEKERSBEGELEIDING – PD RAVERSYDE 
 
- 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: 2017000030 - Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein Raversyde als erfgoed- 

en natuurdomein aan zee 
- het bestek betreffende de opdracht van levering:  levering van 400 mobiele toestellen voor 

bezoekersbegeleiding t.b.v. Provinciedomein Raversyde 
- De totale raming van 193.600 € excl. btw 
- De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze 
- De nationale bekendmaking via e-tendering 
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 

 

Artikel 1: 
het bestek betreffende de opdracht van levering:  levering van 400 mobiele toestellen voor 
bezoekersbegeleiding t.b.v. Provinciedomein Raversyde met een  raming van 193.600 € excl. btw,  wordt 
goedgekeurd 
 
 
 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking met nationale bekendmaking (e-tendering) 
 

 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van 
werken: vernieuwen van de tentoonstelling en de verbouwingswerken van lot 1 m.b.t. de 
ruwbouw en de afwerking in het Natuurbelevingscentrum de Nachtegaal te De Panne  

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernout, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, 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 TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: VERNIEUWEN 
TENTOONSTELLING EN VERBOUWINGSWERKEN LOT 1 RUWBOUW & AFWERKING- 
NATUURBELEVINGSCENTRUM DE NACHTEGAAL DE PANNE  
 

 
 
 
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 41 
- Actieplan: 2017000029 Aanbieden en exploiteren van het PD de Nachtegaal 
- De opdracht van werken: vernieuwen tentoonstelling en verbouwingswerken lot 1 ruwbouw & 

afwerking - Natuurbelevingscentrum de Nachtegaal De Panne  

- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming voor een bedrag van 347.931,71 euro excl. BTW of 420.997,36 € incl. BTW 
- De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze 

via e-tendering  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 
 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: vernieuwen tentoonstelling en verbouwingswerken lot 1 
ruwbouw & afwerking  met raming ten bedrage van 347.931,71 euro excl. BTW of 420.997,36 € incl. 
BTW - Natuurbelevingscentrum de Nachtegaal De Panne,  wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking via e-tendering  
 
 
 

 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Goedkeuren van een dading m.b.t. de nieuwbouw en 
moderniseringswerken in het Provinciaal Technisch Instituut (tuinbouwschool) 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 Buyse, N-VA-raadslid, deelt mee dat het al vermeld werd in vierde commissie en dat hij bij deze 
bouwfirma hij een déjà-vu gevoel had. Op zich is een dading een goede oplossing teneinde ellenlange 
rechtszaken te vermijden, zegt het raadslid. De N-VA-fractie is echter van mening dat de dading lang op 
zich laat wachten. Daarom stelt de N-VA-fractie voor om korter op de bal te spelen. Om dergelijke 
situaties te vermijden, zou er een systeem van aanbesteding moeten worden ontwikkeld, zegt de heer 
Buyse. Het raadslid zegt dat het steeds dezelfde firma’s zijn die opduiken in verschillende manklopende 
dossiers.  



 

 

De heer Naeyaert, gedeputeerde, gaat akkoord met de suggestie om te kijken of het juridisch mogelijk is 
om zo’n systeem uit te werken. Er kan interbestuurlijk, tussen de gemeente en de provincie over gedacht 
worden. Voor een denkoefening als deze kan dit zonder de oprichting van een rechtspersoon.  

De heer Buyse, N-VA raadslid, zegt dat er blijkbaar iets nieuws bloeit tussen de provincie en de 
gemeente. 
 
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 Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernout, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, 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 TOT GOEDKEURING VAN EEN DADING M.B.T DE 
NIEUWBOUW EN MODERNISERINGSWERKEN P.T.I. CAMPUS TUINBOUWSCHOOL 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 43§2, 20° (bevoegdheid provincieraad - het aangaan van 
dadingen) 

- Het besluit van de provincieraad dd. 25 mei 2000 houdende goedkeuring bestek en gunningswijze 
voor de opdracht van architectuur m.b.t. de nieuwbouw en moderniseringswerken P.T.I campus 
Tuinbouwschool te Kortrijk 

- Het besluit van de provincieraad dd. 18 december 2003 houdende goedkeuring bestek en 
gunningswijze voor de opdracht van werken lot 1 ruwbouw en afwerking m.b.t. de nieuwbouw en 
moderniseringswerken P.T.I campus Tuinbouwschool te Kortrijk 

- Het besluit van de deputatie dd. 29 maart 2001 houdende gunning van voornoemde 
architectuuropdracht aan NV Snoeck&Partners te Kortrijk tegen een ereloon forfaitair vastgesteld op 
8% te berekenen op het gunningsbedrag der werken 

- Het besluit van de deputatie dd. 2 september 2004 houdende gunning van voornoemde opdracht van 
werken aan NV Bouw&Renovatie te Menen voor een bedrag van 1.500.388,66 euro excl. BTW 

- De voorlopige oplevering van de werkenopdracht op 13 juli 2006 
- De weigering van de definitieve oplevering van de werkenopdracht op 13 juli 2007 
- De oplevering van de dienstenopdracht op 14 december 2006 
- Het uitblijven van remediëring door de aannemer en de aanhoudende waterinfiltraties 
- Het besluit van de deputatie dd. 10 januari 2013 houdende goedkeuring proces-verbaal van 

vaststelling op 24 november 2012 lastens de aannemer 
- Het aanhoudend stilzitten van de aannemer en het niet-aflatend probleem van de waterinfiltraties 
- De nakende afloop van de vervaltermijn nopens de 10-jarige aansprakelijkheid van aannemer en 

architect 
- Het besluit van de deputatie dd. 2 juni 2016 houdende ingebrekestelling van aannemer en architect 

en houdende instellen van een vordering in rechte 
- De dagvaarding dd. 7 juli 2016 van aannemer en architect voor de rechtbank van eerste aanleg 

West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk wegens diverse gebreken en tot betaling van schadevergoeding 
en de kosten van het geding en het deskundigenonderzoek 

- De tegenvorderingen van aannemer en architect 
- Het tussenvonnis dd. 24.01.2017 waarbij de rechtbank een deskundig onderzoek beveelt 
- Het plaatsbezoek met partijen en in aanwezigheid van de deskundige op 29 maart 2017 
- Het voornemen in hoofde van alle partijen om tot een minnelijke regeling te komen 
- De opschorting tot nader order van het deskundigenonderzoek 
- Het ontwerp van dading 
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 



 

 

BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De dading tot regeling van het bouwgeschil tussen de Provincie West-Vlaanderen, de NV 
Bouw&Renovatie te Menen en de NV Snoeck&Partners en de heer Hugo Snoeck te Kortrijk m.b.t. de 
nieuwbouw en moderniseringswerken P.T.I. campus Tuinbouwschool te Kortrijk wordt goedgekeurd.  
 
 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Het verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van een perceel 
met het erop staand gebouw (erfgoeddepot) te Kortrijk en het in gebruik geven van het 
onroerend goed aan de stad 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 Rollez, N-VA raadslid, zegt dat het agendapunt pure kafka is. Het gaat om een 
erfpachtovereenkomst waarbij de provincie de eigendomsrechten verwerft over twee erfgoeddepots, in 
Kortrijk en Brugge. Tegelijkertijd betreft het ook een gebruiksovereenkomst. Het raadslid zegt dat de 
erfpachtakte en de verbruikersovereenkomst elkaar tegenspreken. In Kortrijk, mag de bestemming van 
de gebouwen niet worden gewijzigd zonder toelating van de erfpachtgeefster. De gebruiksovereenkomst 
vermeldt dat er geen wijzigingen aangebracht worden zonder de toestemming van provincie.  

Een tweede voorbeeld vormt de belastingen en de taksen: de erfpachtakte vermeldt dat dit ten laste van 
de provincie is, in tegenstelling tot de gebruikersovereenkomst die vermeldt dat dit ten laste van stad 

Kortrijk is. Het raadslid vraagt zich dan ook af hoe dit in zijn werking gaat en vraagt om meer uitleg over 
deze constructie. De heer Naeyaert, gedeputeerde, verduidelijkt dat deze constructie is ontstaan uit de 
bezorgdheid om verdere controle te hebben op dit gebouw. De provincie is eigenaar van de grond, dus 
ook van het gebouw. De provincie heeft ook controle over wat er met dit gebouw gebeurt, omdat zij zelf 
de voorwaarden bepaalt. Het gaat niet enkel over investeren en ter beschikking stellen, zegt de 
gedeputeerde. De provincie heeft namelijk ook de zekerheid dat de regionale erfgoeddepot functie 
behouden blijft. Om dit op lange termijn zeker te zijn, is die complexe constructie nodig. Zo is er de 
garantie om het regionale erfgoedepotfunctie voor de periode te handhaven. Het gaat erom dat het geld 
gegeven wordt en en dat er voldoende zekerheid en garanties zijn.  

De heer Weydts, sp.a-raadslid, vult aan dat het schepencollege en bij uitbreiding de schepen van erfgoed 
zeer tevreden is met deze constructie. 

De heer Rollez, N-VA raadslid, deelt mee dat het in elk geval duidelijk wordt dat men dit koopt voor een 

periode van 30 jaar, de eigenaarsplichten, kosten schuift men af naar de stad Kortrijk. In extreme 
gevallen zou het kunnen dat de stad uit zijn eigen gebouw wordt gezet. Dit kan op basis van de 
gebruiksovereenkomst, zegt het raadslid. Volgens de N-VA-fractie kon dit opgelost worden met een 
samenwerkingsovereenkomst. Het stoort de N-VA-fractie dat dit een motie van wantrouwen is tegenover 
de steden en regio’s. De fractie staat wel achter de regionale erfgoeddepots en is heel blij dat de 
provincie het erfgoedconvenant nog uitvoert, maar de manier waarop gaat loodrecht in tegen de kracht 
van de lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingen. De N-VA-fractie zal zich bij de stemming 
onthouden op de agendapunten 11 en 12. 

De heer Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, merkt op dat het grote probleem is dat er te weinig 
historici in de provincieraad zijn. De provincies hebben een historische opdracht gekregen om dit 
regionaal depot te organiseren. Men gaat hier aan de essentie voorbij, zegt hij. Het raadslid kan begrip 

hebben over de technische opmerkingen rond de erfpachtovereenkomst. Er zijn nieuwe ontwikkelingen 
geweest in Vlaanderen. De manier van werken , een zakelijk recht verwerven, is een effect van die 
historische opdracht. die men gekregen heeft, aldus de heer Ravyts. De Vlaams Belang-fractie heeft er 
begrip voor. De opmerking omtrent de motie van wantrouwen is volgens de heer Ravyts wat te kort door 
de bocht.  



 

 

De heer Rollez, N-VA raadslid, zegt dat er vanuit de steden zelf initiatief genomen is en dat er steun is 
van de provincie. Dit wordt door hem in dank aanvaard. Hij is het niet eens dat dit moet worden 
geregeld via een zakelijk recht. Dit soort zakelijk recht is niet noodzakelijk gegroeid uit historische 
opdracht. Het zou kunnen anders worden geregeld via een samenwerkingsovereenkomst, aldus het 
raadslid.  

De heer Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, vraagt om de redenering correct te volgen. Hij heeft 
begrip dat hij kritiek heeft op het instrument, maar de filosofie van de motie van wantrouwen vindt hij 
gewoon ernaast.  

De heer Weydts, sp.a-raadslid, zegt dat men intellectueel eerlijk moet blijven zoals collega-raadslid de 
heer Ravyts bepleit. Indien de provincie niet over de brug gekomen was, waren er nooit erfgoeddepots 
gebouwd. Het is omgekeerd: omdat de provincie hier van bij het begin mee startte, werd op de kar 
gesprongen.  

De heer Dejaegher, CD&V-raadslid, heeft akte genomen van het dubbel spel en het op twee benen 
dansen. Hij verklaart zich nader: indien men een overeenkomst sluit, moet men altijd met twee zijn. De 
medepartij is dan mede-akkoord, wantrouwen is dus vreemd, zegt hij. In tweede instantie situeert dit 
altijd in een preventief recht: harde garanties zullen altijd te ver gaan tot de dag waarop er iets fout 
loopt. Dan zal er gereageerd worden dat er een betere regeling geweest moest zijn. Hij kan de analyse 
dus niet delen. 

De heer De fauw, CD&V-raadslid, treedt zijn fractie bij. Brugge keurde dit met enthousiasme goed. Hij 
vindt het normaal dat de provincie dit vraagt. Dit kan in een gewone overeenkomst gegoten worden, 

maar nu is dit veel sterker om voldoende druk op de steden uit te oefenen om er voor te zorgen dat er 
wel degelijk een regionale erfgoeddepot functie is. Het gevaar is altijd dat men het teveel voor zichzelf 
houdt. De reden waarom men dit geld heeft gekregen, moet blijven uitgevoerd worden, aldus het 
raadslid.  
 
De heer Naeyaert, gedeputeerde, bevestigt dat het dossier op een spijkerharde manier geregeld is om 
die regionale erfgoeddepot functie te bewaren. De gedeputeerde zegt dat er geen wantrouwen is en vult 
aan dat de overheid per definitie onbetrouwbaar is, aangezien de mensen ideeën veranderen. Een 
overeenkomst voor lange tijd is beter bestand tegen verandering. De erfgoeddepotfunctie zal 
gegarandeerd worden voor de komende 30 jaar. 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 48 ja-stemmen bij 14 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, 
Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren 
Bekaert, Bultinck, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, 
De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lodewyckx, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, 
Soens, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 
Verkinderen, Verschoore, Wenes en Weydts. 

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Desoete, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, Buyse, Coupillie, Herman, 
Himpe, Pillaert, Rollez, Van Meirhaeghe, Verwimp en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET IN 
ERFPACHT NEMEN VAN EEN PERCEEL MET EROP STAAND GEBOUW (ERFGOEDDEPOT) TE 
KORTRIJK EN HET IN GEBRUIK GEVEN VAN HET ONROEREND GOED AAN DE STAD KORTRIJK 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

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

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



 

 

- Het Cultureel erfgoeddecreet van 23 mei 2008 dat aan de provincies een belangrijke regierol 
toebedeelde voor de uitbouw van een regionaal depotbeleid 

- Het provinciaal erfgoedbeleidsplan, goedgekeurd door de deputatie op 11 december 2008 en 
bevestigd door de provincieraad op 25 juni 2009 

- Het convenant, afgesloten door de provincie met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op 29 
mei 2009, bekrachtigd door de provincieraad op 25 juni 2009, waarbinnen het provinciebestuur zich 
engageerde tot het uitbouwen van een regionaal depotbeleid en dit in overleg met de lokale besturen 

- De brief van stad Kortrijk d.d. 27 januari 2015 waarin de stad aangeeft een regionaal erfgoeddepot 

te bouwen en onder andere vraagt om de bouw van het regionaal erfgoeddepot te Kortrijk financieel 
te ondersteunen 

- De brief van de provincie d.d. 18 februari 2015 waarin de provincie bevestigd dat zij het regionaal 
erfgoeddepot financieel kan ondersteunen als onder andere aan de voorwaarde dat een zakelijk recht 
wordt toegekend aan de provincie, is voldaan 

- Het feit dat de bouw van het erfgoeddepot zich in een vergevorderd stadium bevindt; 
- De onderhandelingen gevoerd met de stad Kortrijk die resulteerden in een akkoord om het depot in 

erfpacht te nemen voor de duur van 30 jaar, mits een éénmalige erfpachtvergoeding van 2.000.000 
euro en tegen de overige voorwaarden vermeld in het ontwerp van erfpachtakte. Het depot wordt 
door de provincie opnieuw in gebruik gegeven voor een duur van 30 jaar aan de stad Kortrijk 

- Het ontwerp van erfpachtakte en het ontwerp van gebruiksovereenkomst. Deze documenten dienen 
samen gelezen te worden, verschuiven de kosten maximaal naar de stad Kortrijk en bieden 

voldoende garanties voor de uitbouw en bestendiging van een regionale/bovenlokale werking van 
het depot met voldoende aanbod voor en engagement van omliggende gemeenten 

- De bijhorende plannen 
- het voorstel van de deputatie 
 
 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het in erfpacht nemen van een perceel grond met erop staand gebouw 
gelegen te Kortrijk, kadastraal gekend onder stad Kortrijk, 8ste afdeling, Sectie B, met gereserveerd 
individueel perceel identificatie nummer B695X2P0000 (voorheen deel van nummer 695v2), met een 
oppervlakte volgens meting van 2734 m², en dit voor een duur van 30 jaar, mits een eenmalige 
erfpachtvergoeding van 2.000.000 euro en tegen de overige voorwaarden vermeld in het ontwerp van 
erfpachtakte. 
 
Art. 2: 
Machtiging wordt verleend om het in erfpacht genomen goed kosteloos in gebruik te geven aan de stad 
Kortrijk voor een duur van 30 jaar, tegen de voorwaarden vermeld in het ontwerp van 
gebruiksovereenkomst. 

 
Art. 3: 
De erfpacht wordt toegestaan om reden van openbaar nut, meer bepaald om het in erfpacht genomen 
goed aan te wenden als regionaal erfgoeddepot. 
 
 
Art. 4: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Het verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van een perceel 
met het erop staand gebouw (erfgoeddepot) te Brugge en het in gebruik geven van het 
onroerend goed aan de stad Brugge 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 



 

 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 49 ja-stemmen bij 14 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Beke, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, 
Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 
Bulticnk, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, 
De Corte, De Jaegher, Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, 
Schotte, Soens, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Desoete, Van Hootegem, Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, Buyse, Coupillie, Herman, 
Himpe, Pillaert, Rollez, Van Meirhaeghe, Verwimp en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET IN 
ERFPACHT NEMEN VAN EEN PERCEEL MET EROP STAAND GEBOUW (ERFGOEDDEPOT) TE 
BRUGGE EN HET IN GEBRUIK GEVEN VAN HET ONROEREND GOED AAN DE STAD BRUGGE 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- Het Cultureel erfgoeddecreet van 23 mei 2008 dat aan de provincies een belangrijke regierol 

toebedeelde voor de uitbouw van een regionaal depotbeleid 
- Het provinciaal erfgoedbeleidsplan, goedgekeurd door de deputatie op 11 december 2008 en 

bevestigd door de provincieraad op 25 juni 2009 
- Het convenant, afgesloten door de provincie met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op 29 

mei 2009, bekrachtigd door de provincieraad op 25 juni 2009, waarbinnen het provinciebestuur zich 
engageerde tot het uitbouwen van een regionaal depotbeleid en dit in overleg met de lokale besturen 

- De brief van de provincie d.d. 18 februari 2015 waarin de provincie aangeeft dat zij het regionaal 
erfgoeddepot financieel kan ondersteunen als onder andere aan de voorwaarde dat een zakelijk recht 
wordt toegekend aan de provincie, is voldaan; 

- De brief van de stad Brugge d.d. 27 oktober 2017 waarin de stad formeel een investeringssubsidie 
van 2.000.000 euro vraagt voor de uitbouw van een regionaal erfgoeddepot te Brugge; 

- Het feit dat de stad Brugge een bedrijfspand heeft gekocht voor een bedrag 2.575.000 euro en dit 
zal verbouwen tot een erfgoeddepot; 

- De onderhandelingen gevoerd met de stad Brugge die resulteerden in een akkoord om het depot in 
erfpacht te nemen voor de duur van 30 jaar, mits een erfpachtvergoeding van 2.000.000 euro en 
tegen de overige voorwaarden vermeld in het ontwerp van erfpachtakte. Het depot wordt door de 
provincie in gebruik gegeven voor een duur van 30 jaar aan de stad Brugge; 

- Het ontwerp van erfpachtakte en het ontwerp van gebruiksovereenkomst. Deze documenten dienen 
samen gelezen te worden en verschuiven de kosten maximaal naar de stad Brugge; 

- Het bijhorende plan 
- het voorstel van de deputatie 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het in erfpacht nemen van een perceel grond met erop staand gebouw 
gelegen te Brugge, kadastraal gekend onder stad Brugge, 10de afdeling, Sectie N, perceelnummer 246L 
P0000, met een kadastrale oppervlakte van 14.895 m², en dit voor een duur van 30 jaar, mits een 
erfpachtvergoeding van 2.000.000 euro en tegen de overige voorwaarden vermeld in het ontwerp van 
erfpachtakte. 
 
 
 

 



 

 

Art. 2: 
Machtiging wordt verleend om het in erfpacht genomen goed kosteloos in gebruik te geven aan de stad 
Brugge voor een duur van 30 jaar, tegen de voorwaarden vermeld in het ontwerp van 
gebruiksovereenkomst. 
 
Art. 3: 
De erfpacht wordt toegestaan om reden van openbaar nut, meer bepaald om het in erfpacht genomen 
goed aan te wenden als regionaal erfgoeddepot. 

 
Art. 4: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Verlenen van goedkeuring aan de overeenkomst betreffende de 

uitbating van oplaadfaciliteiten voor elektrische auto’s op het provinciaal patrimonium 
 
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 Colpaert, Groen-raadslid, zegt dat het een goeie zaak is dat dit zo snel op de vermelde 
provinciale sites komt. Dit is nog niet van toepassing op Inagro aangezien de aanleg van de 
personeelsparking nog moet plaatsvinden. Het raadslid hoopt dat er ook laadpalen worden geplaatst. In 
het algemeen afwegingskader van de beleidsnota wordt een onderscheid gemaakt tussen de types 
patrimonium. Er is inderdaad een verschil tussen een provinciaal domein of een administratieve site, zegt 

het raadslid. De wagens kunnen in drie à vier uur tot 80 % worden geladen. De heer Colpaert verwijst 
naar de beleidsnota en zegt dat op een administratieve site zoals Boeverbos zowel bezoekers, als 
personeel komen. Dit wordt nog aangevuld met een derde groep namelijk intern gebruik, zegt het 
raadslid. Hij is er van overtuigd dat de terughoudendheid om gebruik te maken van elektrische 
dienstwagens, omdat die over onvoldoende actieradius beschikken, in de toekomst zal wegvallen op 
voorwaarde dat de juiste voertuigen worden aangekocht die worden opgeladen. In de toekomst moeten 
er ook snelle laadfaciliteiten voorzien worden voor bezoekers en provincieraadsleden. Eén snel-laadpaal 
zou voldoende zijn. In het tankstation te Jabbeke is een voorbeeld hiervan terug te vinden. Aan een 
dergelijke laadpaal in het Boeverbos zouden al minstens drie provincieraadsleden hun elektrische wagen 
kunnen opladen tijdens de vergaderingen. De heer Colpaert wil daarom de aanpassing van de 
begeleidende beleidsnota vragen in de doelgroep bezoekers, zodat de inplanting van een snelle laadpaal 

uitgevoerd kan worden.   

De heer Decorte, gedeputeerde, deelt mee dat het wagenpark aangepast wordt. Hij zegt dat er nog een 
lange weg af te leggen is en dat er nog steeds kinderziektes zijn die moeten worden opgelost. De wil is 
er zeker maar de weg is soms moeilijk, zegt de gedeputeerde. Er zijn nog mankementen die moeilijk op 
te lossen zijn. Dit zal stapsgewijs gebeuren, aldus de gedeputeerde. De wagens verbeteren nog iedere 
dag zegt de heer Decorte. De tuinman rijdt bijvoorbeeld volledig elektrisch. Ook in de groendienst en 
voor de koerierdiensten die in het Brugse rondrijden, wordt er gekeken waar het echt functioneel is om 
hierop in te zetten. Dit moet verstandig aangepakt worden. De laadpalen hebben een lange weg afgelegd 
zegt de gedeputeerde. Er is gezocht naar een firma. De diensten mobiliteit en gebouwen hebben hard 
gewerkt, waardoor er nu een vijftal plaatsen waar het zou kunnen komen. In het Boeverbos bestaat deze 
mogelijkheid nog niet, aangezien er een bijkomende kabel aangelegd om dit op te lossen. Als het een 
plaats is waar het zou moeten is het wel in het Boeverbos.  

De heer Colpaert, Groen-raadslid, geeft toe dat er veel kinderziektes zijn. Toch moet je bij het lezen van 
de publicatie hieromtrent toegeven dat er een inhaalbeweging bezig is, zegt het raadslid. Bij de plaatsing 
van een snelle laadpaal, is Eandis niet meer nodig. Er kan rechtstreeks onderhandeld worden. De heer 
Colpaert vindt het jammer dat het provinciedomein Boeverbos een probleem zal geven. De laadpalen 
zullen er deze legislatuur dus niet meer geplaatst worden.  
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 



 

 

Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernout, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, 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 TOT HET VERLENEN VAN GOEDKEURING AAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE 
UITBATING VAN OPLAADFACILITEITEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN OP PROVINCIAAL 
PATRIOMINIUM  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- De Europese richtlijn "Clean Power for Transport" van 22 oktober 2014 waarbij lidstaten verplicht 
worden om tegen 2020 over een minimum aantal publiek toegankelijke oplaadpunten te kunnen 
beschikken; voor België is minimumrichtlijn vastgelegd op 21.000 oplaadpunten; 

- De goedkeuring van de deputatie van 11 juni 2015 van beleidsnota over uitbouw oplaadfaciliteiten 
voor elektrische voertuigen op provinciaal patrimonium; 

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot wijziging van het energiebesluit van 19 
november 2010, wat betreft de activiteiten en openbaredienstverplichtingen van de 
distributienetbeheerder ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen; 

- Het feit dat Eandis een opdracht heeft uitgeschreven voor “levering, plaatsing, onderhoud en 
(commerciële) exploitatie van laadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit”. Deze opdracht bevat de 
laadinfrastructuur uit het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 alsook bijkomende 
laadpunten op vraag van lokale besturen/vennoten van Eandis.  

- Het feit dat de provincie vennoot is van Eandis (Gaselwest) en een beroep kan doen op deze 
opdracht. Hiertoe dient een overeenkomst met Eandis (levering en plaatsing) en een overeenkomst 
met Allego (exploitatie) te worden afgesloten;  

- Artikel 30§1 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en de motivering opgenomen 
in de toelichtende nota;                 

- De samenwerking tussen de diensten COOP, Mobiliteit, Gebouwen en Groendienst; 
- De toelichtende nota van de dienst mobiliteit; 
- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst met Allego betreffende de uitbating van 
oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen op provinciaal patrimonium. 
 
Art. 2:  
De deputatie wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
 
 
 

*** 

 
Agendapunt 14 Het verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de 
uitvoering van waterbeheersingswerken op de Binnenbeek te Dentergem 
 
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 Coupillie,N-VA raadslid, verwijst naar de spreuk, wie een put delft voor een ander, valt er soms 
zelf in. Hier is het omgekeerd fenomeen, zegt het raadslid: wie een put dempt voor een ander, moet 

deze terug opendoen. Wie een put dempt voor een ander verwijst naar de overheid. De provincie is 



 

 

diegene die de put terug opent, aldus de heer Coupillie. Het raadslid zegt dat overheden ook domme 
dingen kunnen doen. Dit is het bewijs. De N-VA-fractie wil dat de beek opnieuw open gaat en opnieuw in 
een open profiel komt te staan.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernout, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, 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 HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
VERWERVING VAN GRONDEN VOOR DE UITVOERING VAN WATER-BEHEERSINGSWERKEN OP 
DE BINNENBEEK WL 3.4  TE DENTERGEM 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43 §2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende 

goederen) 
- Het meerjarenprogramma 2014-2019 ‘Integraal Waterbeleid’ waarvan de deputatie kennis heeft 

genomen in zitting van 5 juni 2014 en waarbij de dienst COOP gemachtigd werd om de nodige 
onderhandelingen te voeren ter realisatie van de voorziene projecten, o.a. het opnieuw in open 
profiel brengen van waterlopen. 

- De waardebepaling door landmeter-expert Veerle Verschave 
- Het actieplan 2017000049 – Onderhouden en inrichten v/h waterlopenstelsel ter bestrijding van 

wateroverlast en watertekort 
- Het voorstel van de deputatie 

 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot verwerving van 3300 m² weiland gelegen te Dentergem, kadastraal 
gekend onder Dentergem 2e afdeling Markegem, sectie B deel van perceel-nummers 63K, 63N en 410B, 
mits de prijs van 29922,75 EUR 
 
Art. 2: 
De verwerving gebeurt om reden van openbaar nut, meer bepaald de realisatie van 
waterbeheersingswerken op de Binnenbeek WL 3.4 te Markegem 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 

 
 
 
 
 

*** 
 



 

 

Agendapunt 15 Goedkeuren van het bestek en van de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: bouwen 
van een onbemand infopunt - lot 2: bovenbouw in het Provinciaal Domein De Palingbeek te 
Zillebeke 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, 

Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vanhee, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernout, Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, 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 TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE GUNNINGSWIJZE 
(VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING) 
BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR WERKEN: BOUWEN ONBEMAND INFOPUNT – LOT 2 : 

BOVENBOUW IN HET PROVINCIAAL DOMEIN DE PALINGBEEK TE ZILLEBEKE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42,§1,2° 
- actieplan : 2017000025 : aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het Provinciedomein De Palingbeek en 

Kemmelberg  

- het aanbesteden van de opdracht voor werken : bouwen van een onbemand infopunt – lot 2 : bovenbouw 
in het Provinciaal Domein De Palingbeek te Zillebeke 

- het daartoe opgemaakt bestek door Schenk Hattori Architecture Atelier BVBA uit Antwerpen, de raming van 
de werken op € 131.897 excl. BTW, en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

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

 
Artikel 1: 
 
Het bestek voor de opdracht voor werken: bouwen van een onbemand infopunt – lot 2 : bovenbouw in het 
Provinciaal Domein De Palingbeek te Zillebeke met raming ten bedrage van € 131.897 excl. BTW wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2: 

 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 16 Advies geven over de tweede begrotingswijziging 2017 van de 

Instelling Morele Dienstverlening – West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 54 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren 
Aernoudt, Bekaert, Bultinck, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune,  De Block, De Cuyper, De fauw, De 
Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, Desoete, Dumarey, Herman, Himpe, Lybeer, Mommerency, 
Naeyaert, Pertry, Pillaert; Roose, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames Castelein R. en Vanbrabant en de heren De Reuse en Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx, Rollez en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VERLENEN VAN GUNSTIG ADVIES AAN DE TWEEDE 
BEGROTINGSWIJZIGING 2017 VAN DE INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING VAN WEST-
VLAANDEREN 
 

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

deputatie); 
- de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de 
materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen; 

- het koninklijk besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding van 
de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-

confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele Dienstverlening; 
- dat de begrotingswijziging van de Instelling Morele Dienstverlening conform artikel 14 van het koninklijk 

besluit van 17 februari 2004 houdende het algemeen reglement van de boekhouding voor advies aan 
de provincieraad moet worden voorgelegd; 

- dat de tweede begrotingswijziging 2017 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Instelling 
Morele Dienstverlening - West-Vlaanderen op 16 oktober 2017; 

- dat de tweede begrotingswijziging een toelichting per post bevat (zie bijlagen); 
- dat tegenover het geraamde resultaat zoals bepaald in de eerste begrotingswijziging 2017, een 

bijkomend overschot op de begrotingspost ‘investeringen in oprichting’ werd berekend van 13.935,00 
euro; 

- dat door de Raad van Bestuur van de Instelling Morele Dienstverlening - West-Vlaanderen wordt 

gevraagd om dit overschot van 13.935,00 euro in mindering te brengen op de provinciale toelage voor 
het dienstjaar 2019;  



 

 

- Het voorstel van de deputatie; 
  
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft een gunstig advies aan de tweede begrotingswijziging van 2017 ingediend door 
de Instelling Morele Dienstverlening – West-Vlaanderen, zoals besproken en goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur van de Instelling Morele Dienstverlening, in vergadering van 16 oktober 2017. 

 
De bedragen zijn:  
 

BEGROTING 2017 ONTVANGSTEN UITGAVEN SALDI 

GEWONE DIENST 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

BUITENGEWONE DIENST 168.062,24 € 93.490,00 € 74.572,24 € 

 
 
Artikel 2:  
Een afschrift van deze beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de Instelling voor Morele Dienstverlening 
van West-Vlaanderen, de Centrale Vrijzinnige Raad en aan de Minister van Justitie.  

 
 
Artikel 3:  
Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan 
door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, binnen een termijn van zestig dagen die ingaat 
de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend. 

 
 

 

 
*** 

 
Agendapunt 25 Rapportering van de eerste en de tweede pensioenpijler (actuarieel en 
financieel verslag)  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 

*** 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.55 uur. 

 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Geert Anthierens Eliane Spincemaille 

 
____________________ 

 

 

 

 


