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Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 22/02/2018 

 
Agenda provincieraad 

 
OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: 
 
 

NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 

COMMISSIE AZF 15/02/2018, 17U00 ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 

2DE COMMISSIE 12/02/2018, 17U00 TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MOBILITEIT EN WEGINFRASTRUCTUUR 

4DE COMMISSIE 13/02/2018, 17U00 LANDBOUW, VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, 
INFRASTRUCTUUR EN JURIDISCHE 

AANGELEGENHEDEN 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

1 | Mondelinge vraagstelling 

 

PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

AZF-COMMISSIE 

2 | Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de WIV van 
28 maart 2018 en bepalen van het stemgedrag m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 

3 | Wijziging van het besluit van 20 december 2012 van de provincieraad tot goedkeuring van het 
aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies 
 

2DE COMMISSIE 

4 | Vervangen van leden in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 
 

4DE COMMISSIE 

5 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden langs de Zwaanbeek te Torhout  
 

6 | Verlenen van machtiging tot uitbreiding van de erfpacht betreffende het Zeebos te Blankenberge   
 

7 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond voor het verwezenlijken van een fietsverbinding en 
het verleggen van de Moubeek in open profiel te Torhout 
 

8 | Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond ter uitbreiding van de verbinding met de 
Damse Vaart  
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9 | Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de uitvoering van waterbeheersingswerken 
op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde 
 

10 | Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de uitvoering van water-
beheersingswerken op de Gaverbeek te Torhout 
 

11 | Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van werken : aansluiten droogweerafvoer op 

openbaar afvoerstelsel - Renovatie hoeve provinciedomein IJzerboomgaard 
 

12 | Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van levering : Batterij Aachen: deel 1 Scenografie 
- deelopdracht 1A: scenografische elementen uit beton 
 

13 | Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van levering: leveren en plaatsen van diverse 
educatieve belevingselementen Zwin Natuur Park 
 

14 | Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de opdracht 
voor werken : Gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek en de Zwartegatbeek te Pittem 

 

 

NIET PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN 

 

 

AZF-COMMISSIE 

15 | INFOPUNT 
Stand van zaken omtrent de exploitatie van het Zwin Natuur Park 
 

16 | INFOPUNT 
Toelichting over de regiomarketingcampagne 
 

17 | INFOPUNT 
Kader voor klimaatprojecten 
(inclusief innovatieve klimaatgerichte woonprojecten) 
 

2DE COMMISSIE 

18 | Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële middelen 2017 van de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 
 

19 | Voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP De Sol (Blankenberge) 
 

20 | INFOPUNT 
Beslissing Vlaamse regering over reservepakket bedrijventerreinen  
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21 | INFOPUNT 
Jaarprogramma dienst ruimtelijke planning  
 

 

 


