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Verontschuldigd: Petúr EDVARDSSON, Jeroen CLAES, Gabriël VANDEMAELE, Bavo DE 
CLERCQ, Jan VANDROMME, Frederik DEMEYERE 

 
Kader voor initiëren van lokale klimaatprojecten 

Doenja licht toe aan de hand van de documenten die vooraf per mail aan de 
Minaraadsleden bezorgd werden: overzicht van de 11 projecten goedgekeurd na 
indienronde 2017 + overzicht kader ondersteuning lokale projecten klimaat. 

 Er zijn 2 foutjes in de tekst geslopen, onze excuses hiervoor:  
Zie blz. 2 bij ingediende projectaanvragen: Bij die toewijzing werd nu de ranking 

gevolgd. Om de ranking te bepalen werden ook de “extra punten” mee in rekening 

genomen. Deze bonuspunten houden rekening met diverse aspecten als innovativiteit, 

herhaalbaarheid, bijdrage tot adaptatie, minimale CO2-impact van de investering zelf, 

permanente vermindering van CO2 ,vermindering van de andere broeikasgassen dan 

CO2 ,terugverdientijd van de investering, de investering of terugverdientijd situeert 

zich bij derden. 

 Beoordeling van de projectaanvragen is niet zo evident. Besparing van CO2 blijft 

de focus, nieuw vanaf 2018 is dat we een minimumdrempel CO2-besparing voorop 

stellen. We quoteren de aanvragen ook voor garantie van uitvoering.  

Opmerkingen Minaraad vorige keer: CO2 equivalenten (kan dat via tool), 

materialen 

 Timing: vandaag Minaraad, maandag 12 februari toelichting op de PR commissie, 

eind februari goedgekeurd door deputatie, dan communicatie naar gemeenten. 

Gemeenten hebben dan nog 2 maand de tijd om in te dienen.  

 We krijgen nu vragen van sommige gemeenten die de projecten al vroeger willen 

laten starten dan 01/07/2018. Dit kan op eigen risico (we uiteraard kunnen niet 

garanderen dat ze betoelaagd worden). Voor ons is het wel belangrijk dat de 

projecten nog niet gerealiseerd zijn aangezien Provincie actief input wil geven bij 

projectuitvoering.  

Datum vergadering: 

05/02/2018 
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Vragen/Bemerkingen:  

 WMF: Waarom is er geen subsidiëring van personeelsinzet? Goed innovatief 

project vraagt wel personeelsinzet. Kan dat nog in overweging genomen worden? 

Provincie: we hebben intern al heel wat discussie gehad over inbrengen van 

werkingskosten. We kiezen er bewust voor om in te zetten op subsidiëren van 

investeringen. We bekijken nu om het inkopen van externe expertise wel toe te 

laten. Dit moet nog goedgekeurd worden door deputatie.  

WMF: Voor zonnepanelen kan evengoed een lening worden aangegaan. Kan de 

provincie meer inzetten op stimuleren van projecten met multiplicatoreffect, bv. 

renovatiebegeleiding of energiecoach?   

Provincie: dat zijn interessante projecten, maar deze bieden ook vooraf minder 

garantie op hoeveelheid CO2 die effectief zal bespaard worden.  

ABVV/Unizo: Externe expertise zijn niet per se vzw’s. Het is wat tegenstrijdig om 

geen gemeentepersoneel te subsidiëren, maar wel externe experten.  

Provincie: het is voor ons moeilijk om de output van personeelsinzet te 

beoordelen.  

 Unizo: bedenking: Klimaatbeleid is meer dan CO2 reduceren, is ook meer dan 

burgemeestersconvenant. Een beter en ruimer kader bieden de SDG’s.  

Provincie: we leggen focus op compensatie van onze eigen CO2 uitstoot als 

provincie. Adaptatieprojecten kunnen als tweede trap wel betoelaagd worden.  

 WMF: in welke zin worden CO2 equivalenten meegenomen? In hoeverre is dat 

bepalend?  

Provincie: nog te bekijken of dit kan via de monitoringtool.  

 WMF: opbouw van lokaal klimaatfonds is heel interessante piste. Vraag: wordt dat 

gesuggereerd of verplicht?  

Doenja:  dit wordt nu opgenomen in de overeenkomst. Bij de afrekening gaan we 

wel kijken wat er is gebeurd.  

 WMF: multiplicatoreffect, hoe wordt dit beoordeeld?  

Doenja: bij 2de stap. Dit handelt over het feit of het project gemakkelijk ergens 

anders kan gerealiseerd worden. 

 WMF: is er een surplus voor LCA?  

Provincie: : neen, materiaalkeuze wordt wel opgevraagd bij projectaanvraag. Het 

is moeilijk om hier over te oordelen, er zijn heel wat verschillende systemen voor 

classificatie (NIBE en andere). We hebben ook nagevraagd bij andere Provincies, 

maar zij nemen LCA ook nog niet mee in de beoordeling net omdat dit niet 

evident is om objectief te beoordelen.  

 WMF: Moet gemeente initiatiefnemer zijn of kan gemeente als partner ook?  

Doenja: gemeente kan inderdaad partner zijn, wel niet enkel op papier dan ook 

inhoudelijk betrokken . Zo werd nu project van W13 goedgekeurd, gemeenten zijn 

hierin inderdaad partner.  

 WMF: in Provincie Vlaams-Brabant andere keuze, daar zijn subsidies niet enkel 

voor lokale besturen, wat zorgt voor een heel andere dynamiek. 

Provincie: wij hebben bewust de keuze gemaakt voor gemeenten als return voor 

hun inzet voor de groepsaankoop groene stroom.  
 Leiedal: je kan erover discussiëren waar je moet op inzetten: stimuleren van 

voorlopers of achterlopers een duwtje geven.  
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Aanvullend: de CO2 monitoringtool vind je terug op www.west-

vlaanderen.be/klimaat of rechtstreeks via https://www.west-vlaanderen.be/voor-

lokale-besturen/monitoring-klimaatacties  

 

Samengevat: de Minaraad benadrukt het belang van de opvolging van het lokale 

klimaatfonds en het multiplicatoreffect en wil toch nog meegeven dat klimaat 

meer is dan enkel netto-CO2 reductie en het burgemeestersconvenant.  
 

Ontwerpbeheerplan Raversyde 

Vooraf werd een link bezorgd naar de digitale documenten: eindontwerp 
natuurbeheerplan met diverse bijlagen en kaarten. 
Wim Marichal (groendienst) licht toe aan de hand van een presentatie (zie bijlage 2)  

 Openbaar onderzoek 24 februari tot 24 maart 2018 

 Provincie is  al bezig met het uitvoeren van het beheerplan, is verderzetting van 

beheer 

 

Vragen 

 WMF: Slide 10 en 11: tussen vogelcentrum en bezoekerscentrum stonden struiken 

en bomen, die zijn sinds enkele weken allemaal heel kort geknot/afgezet. Dat 

diende als geluidsbuffer voor einde van landingsbaan. Wat zal er mee gebeuren? 

Provincie (na navraag): er werd wat overijverig gesnoeid. We vragen aan de 

groenambtenaar om deze volgende keer niet zo kort af te zetten.  

 WMF: Duinenweg is drukke fietsas (fietsnetwerk). Waar ligt nieuwe fietsas? 

Provincie: die loopt parallel met de Duinenweg doorheen het domein.  

Unizo: iedereen die van Oostende naar Middelkerke fietst, neemt De duinenweg. 

ABVV: fietspad door domein is smaller dan duinenweg en kan niet al het 

fietsverkeer van duinenweg overnemen. Wat is bedoeling van parallelweg? Fietsen 

door domein mogelijk maken of andere? 

Provincie: dat klopt, de nieuwe multifunctionele as wil een bypass creëren. 

Bedoeling is een goed toegankelijke  as zijn voor fietsers, rolstoelgebruikers, 

buggy’s, enz. Secundaire functie is het ontlasten van de Duinenweg.  

Er wordt ook bekeken om het “conflict” tussen fietsers en wandelaars op te lossen 

via brug (toegang vanaf strand naar domein). Dit maakt geen onderdeel uit van 

het is natuurbeheerplan. Er komt nog een PRUP  

WMF: Het gedeelte Duinenweg tussen het laatste huis westelijk en de ingang van 

de Prins Karelsite is niet meer functioneel, kan men  daar de verzanding zijn gang 

laten gaan? .  

Wim: centrale as wil goed toegankelijke multifunctionele as zijn voor fietsers, 

rolstoelgebruikers, buggy’s, enz. Secundaire functie is het ontlasten van 

Duinenweg 

 WMF? Hoe zit het met openbare verlichting? De huidige verlichting langs de 

duinenweg is blijkbaar diffuse verlichting die dus niet enkel het pad verlicht.  

Provincie: Duinenweg is gemeenteweg, dus niet provinciale bevoegdheid.  

WMF: dat klopt. Maar zijn er contacten met het stadsbestuur hierover? Deze 

verlichting heeft wel effect op de vleermuizen en natuur in het provinciaal domein. 

Is het mogelijk om een “kap” over de armaturen te hangen zodat de lichtbundel 

beter gericht kan worden? 

http://www.west-vlaanderen.be/klimaat
http://www.west-vlaanderen.be/klimaat
https://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/monitoring-klimaatacties
https://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/monitoring-klimaatacties
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Provincie (na navraag): dit werd intussen doorgegeven aan de verantwoordelijke 

ambtenaar bij stadbestuur Oostende.  

 WMF: aan ons werd doorgegeven dat er te vroeg gemaaid zou worden.  

Provincie: normaal maaien we rond 15 juli in de weides waar vogels kunnen 

broeden.  Rietmoeras wordt enkel in de winter gemaaid.  

 WMF: is lokale Natuurpunt vooraf betrokken? Dus niet enkel via openbaar 

onderzoek van het natuurbeheerplan?  

Provincie: Ja, er is veel overleg met de lokale natuurpuntafdelingen o.a. rond 

vlinders (Johan Broidioi), vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt (telling), ook de 

inventarisatie van de eikelmuis gebeurt via Natuurpunt.   

 Leiedal: zijn er elementen van verdroging? 

Provincie: er is sinds een 5-tal jaar een  meetnet met peilbuizen samen met Sam 

Provoost van INBO. De instroom- en kwelzones zijn interessante zones waar we 

verschillende soorten zegges en orchideeën zien.  

 

 
Droogteplan: toelichting door gedeputeerde Bart Naeyaert 

Bart Naeyaert licht toe aan de hand van een presentatie (zie bijlage 3).  

Vragen/bemerkingen  

 WMF: biologische groentenboeren hadden toch minder last van droogte is 
gebleken.   
Provincie: dat kan kloppen en heeft mogelijk te maken met opslag van koolstof in 
de bodem. Hierrond is zeker verder onderzoek en monitoring nodig, opbouw van 
koolstof in de bodem is niet evident in combinatie met andere doelstellingen en 
vergt tijd. Maar meer koolstof in de bodem zorgt voor meer waterretentie. Tot 2% 
zou zinvol zijn.  

 ABVV: er kan ook meer ingezet worden op gesloten waterkringlopen op 
bedrijfssite zelf (hier is een voorbeeld net over de grens in Henegouwen).  
Provincie: heeft ook te maken met vuilvracht.  

 VOKA: toch iets wat ontbreekt in het gegeven overzicht zijn de problemen die heel 
wat grote spelers uit para-agrarische bedrijven (groenten- en aardappelspelers)  
ervaren bij captatie én zeker ook bij lozing.   
Provincie: dat aspect is nog niet in kaart gebracht.  
VOKA heeft dit intussen wel op verschillende fora gesignaleerd. De Watergroep is 
bezig met studie, de conclusie hiervan wordt pas binnen een 2-tal jaar verwacht. 
Veel heeft te maken met de lozingsnormen voor chloriden. Verder zuiveren met 
chloriden is nodig om fosfaat uit water te halen.  
Provincie: 2 weken geleden  was er een droogteoverleg op Vlaams niveau. 
Opconcentreren van lozingsnormen is daar wel besproken. 
VOKA: er is geen enkel bedrijf dat water zal lozen als ze kunnen hergebruiken, 
kostprijs is hoog. Grondwaterwinningen zijn sinds enkele jaren beperkt.  
ABVV: maar ook los van de droogteporblematiek, zijn dit groeibedrijven die veel 
water nodig hebben.  
VOKA: we zien ook dat de contractteelt uitbreidt.   
Provincie: zoektocht naar gronden voor groenten is hard.  
Boerenbond: RWZI’s zitten met zelfde probleem van chloriden.  
VOKA: mooi voorbeeld van gesloten systeem is IWVA. 
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IWVA gaat vuilvracht opconcentreren. Ze gebruiken geen chloriden, maar werken 
met zand.  
 

F2AGRI 
 

 Vraag gemeente: voedingsgelinkte industrie, hoever gaat dat? Ook brouwerijen? 
Zo is brouwerij De Brabander van Bavik bezig met ontwerp om effluent van 
afvalwater via rechtstreekse leiding te lozen in de Leie. Gesprekken met VMM 
hierover zijn aan de gang.   
VOKA: is van moeten, scheidingslijn Leie-Ijzer , lozingsnormen in Ijzerbekken 
gaan komende jaren veel strenger worden. Persleidingen van 1-2 km zijn dan een 
kostelijke optie, maar beter dan lozen in de Ijzer.  
WMF: dit is ook zware belasting van Leie.  
VOKA: hoger debiet en grotere volumes in de Leie dan in de Ijzer.  
WMF: resultaten van waterkwaliteit van de Leie zijn niet goed. En de draagkracht 
van de Leie is toch beperkt.   
 
Unizo: wat oppervlaktewater betreft is de kaderrichtlijn water aan herziening toe.  
Totale beeld van kwaliteit oppervlaktewater blijft belangrijk.  
Evolutie van concentraties naar vuilvrachten 
 
Provincie: in verleden waren er veel discussies met Vlaamse Overheid om 
waterspaarbekken aan te leggen (owv interactie tussen oppervlaktewater en 
grondwater).  
Als oplossing: kleilaag in bufferbekken gelegd om deze interactie te vermijden.  
Zonder folie: grondwater aftappen en heffingen betalen. 
Vaststelling: er zijn heel wat overleggen nodig om tot concrete realisaties te 
komen.  
Aanvulling Boerenbond: individuele landbouwer moet sowieso heffingen betalen 
bij aftappen grondwater. 
 

 WMF: hoe zit het met acties naar ruimtelijke ordening? Dat is uiteraard iets voor 
op langere termijn, maar dit ontbreekt in het gegeven overzicht. Er zijn toch nog 
vergunningsaanvragen in waterinfiltratiegebieden.  
Concreet voorbeeld is er aan de bv. grens Anzegem-Waregem: verleggen van 
natuurlijke beek voor uitbreiding industriezone, is dat nog mogelijk in 
waterinfiltratiegebied?  
VOKA: er is een heel nieuwe wetgeving (Codextrein) die bescherming biedt aan 
signaalgebieden en infiltratiegebieden. 
Provincie: de watertoets is in hoofdzaak gericht op vermijden van wateroverlast, 
niet zozeer op creeëren van nieuwe watervoorraad, maar onrechtstreeks zorgt het 
daar ook mee voor. Provincie West-Vlaanderen is qua watertoets trouwens  
strenger dan de Vlaamse norm en dus ook strenger dan de andere provincies.  
Als het gaat om een beek te verleggen, moet dit situatie per situatie bekeken 
worden.  
WMF: landbouwgebied en lager gelegen stukken zijn belangrijk als water voor de 
toekomst, dat mag niet meer aangesneden worden. 



 

   

  Verslag vergadering provinciale Minaraad 5 februari 2018  blz. 6/8 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie: ophoging wordt niet zo maar meer toegelaten.  Water is maar 1 aspect 
dat in overweging wordt genomen bij keuze voor bedrijventerreinen, mobiliteit en 
ontsluiting is bv. ook heel belangrijk.  
Unizo: VITO heeft studie gemaakt rond waterbehoefte in Vlaanderen. In West-
Vlaanderen zou de Blankaart moeten verdubbelen in volume als je rekening houdt 
met de klimaatverandering. Natuurlijke infiltratie zal trouwens onvoldoende 
blijken te zijn.  
WMF: belang van graslanden voor waterinfiltratie is algemeen onderkend. 
Vlaanderen is trouwens één van de waterarmste regio’s in Europa. In Zuid-West-
Vlaanderen is het probleem dan nog het grootst binnen vLaamse context.  
Provincie: voorwaarden naar betonnering zijn toch enorm verstrengd. 
Leiedal: grote uitdaging: minder water naar de zee laten stromen en daarom ook 
bekijken hoe we dit kunstmatig kunnen laten infiltreren. Vaststelling uit praktijk is 
dat heel wat bufferbekkens aangelegd op bedrijventerreinen amper voor infiltratie 
zorgen door een sliblaag en/of slecht onderhoud.  
Leiedal: grote uitdaging is minder water te laten afvloeien, maar binnen het 
gebied vast te houden en te laten infiltreren naar het grondwater. In de visie op 
de Gaverbeek bekijken we hoe dit het best aangepakt wordt. Vaststelling in de 
praktijk is dat heel wat bufferbekkens aangelegd op bedrijventerreinen die ook 
infiltratie toelaten, amper voor infiltratie zorgen door een verdichting van de 
bodem bij de aanleg of doordat zich een weinig doorlatende sliblaag vormt op de 
bodem. 

 WMF: creeren van zoetwaterbel: zal dat gebeuren via injectie of infiltratie? 
Provincie : na te vragen, maar ik vermoed injectie.  
VOKA: bij IWVA kiest men voor infiltratie. 
WMF: we zouden graag op de hoogte gehouden worden.  
Provincie: dat kan via de publieke momenten  
WMF: we zijn vragende partij om actief op de hoogte gehouden te worden, dus 
ook los van de publieke momenten.  

 WMF: interessant voorbeeld uit Nederland: Commonland, peat meadows 
meerwaarde creëren in de polders. 
http://www.commonland.com/en/projects/225/peat-meadows  

 
Unizo: integraal waterbeleid gaat er net om dat we alle aspecten meenemen.  
Provincie: we zijn vaak bezig met oplossen van problemen die door beleid in 
verleden gecreeërd werden.  
WMF: het is  beter om te voorkomen dan te genezen  
Provincie: heel wat afwegingen gaan er aan vooraf.  
 

 Gemeente: heel praktisch graag ook aandacht voor communicatie naar de 
gemeenten.  Dat verliep in 2017 niet steeds even helder, maar dat was vaak 
buiten de wil van de provincie (bv. aparte communicatie door minister). 
De vragen van burger komen vaak bij de gemeente terecht, die dan zelf op zoek 
moest naar de meest actuele info en stand van zaken.  
Provincie: dat is de bedoeling an de centrale website www.west-
vlaanderen.be/waterschaarste   
 

http://www.commonland.com/en/projects/225/peat-meadows
http://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste
http://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste
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Unizo: effect Seine-Scheldeverbinding op onze waterlopen kan enorm zijn bv. 
Kanaal Kortrijk-Bossuit. Integrale benadering gaat zeker ruimer dan 
landsgrenzen. 
Zo is er een verdrag dat België/Vlaanderen verplicht om een bepaalde 
hoeveelheid zoet water te leveren aan Nederland.  
Er is geen verdrag met Frankrijk die omgekeerde regelt. (enkel voor de Moeren is 
er een verdrag van 1831 dat de afwatering van De Moeren naar Duinkerke 
afspreekt). Gouverneur is daarmee bezig, maar dit loopt nogal moeiljik.  

 
Samengevat: de Minaraad dankt de gedeputeerde voor zijn toelichting en wil 
benadrukken dat de waterproblematiek in zijn geheel belangrijk is en op een integrale 
manier dient opgevolgd te worden met de provincie als belangrijke overkoepelende 
structuur en met de nodige sectorvertegenwoordiging.  
 

Voorstel vernieuwde werking Minaraad  

Marie licht toe aan de hand van een powerpointpresentatie. 
Dit werd uitgewerkt door dagelijk bestuur aan de hand van het voorstel van Wakkere 
Burger op 27 november en de bemerkingen van de Minaraad daar op. 

Zie bijlage 4 voor presentatie en bijhorende tekst.  

 

Vragen en bemerkingen: 

 Unizo: Ter aanvulling op het profiel van de voorzitter: deze persoon zou toch ook 
kennis moeten hebben van bevoegdheden van de provincie en ook weten wat de 
rol/bevoegdheden van hogere overheden en lokale besturen inzake 
milieu/natuur/klimaat omvat.  

 Unizo/ABVV : Opsplitsing deel 1 en deel 2 is nobel doel. Het komt er dan wel op 
aan om dit goed voor te bereiden en de vooropgestelde timing strak in de hand te 
houden. We kunnen mensen die enkel voor deel 2 komen niet laten wachten. De 
discussie van deel 1 van de vergadering mogen ook niet “meegesleept” worden 
naar deel 2 van de vergadering.  

 Unizo: bezorgheid dat bij uitbreiding van de minaraad dit de werkbaarheid in 
gedrang zal brengen.  

Het is toch een vaststelling na ruim 15 jaar inde Minaraad te zetelen dat we de 
laatste jaren tot een constructiever overleg zijn gekomen.  

 Gemeente/Leiedal: stemrecht of adviesverlenende rol maakt voor ons niet zo veel 
uit.  Jan Vandromme en Yves De Bosscher zijn wel vragende partij om allebei de 
vergadering te mogen bijwonen. Is het mogelijk om 4 vertegenwoordigers 
namens de lokale besturen af te vaardigen ipv de huidige 3?  
Leiedal: in al die jaren is het volgens mij amper 1 keer tot een stemming 
gekomen. 
Provincie: dit is zeker bespreekbaar. We zouden ook kunnen kijken voor 3 
vertegenwoordigers namens lokale besturen en dan is het te bekijken tussen WVI, 
Leiedal en de gemeentelijke ambtenaren afhankelijk van agenda en 
beschikbaarheid wie er komt.  
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We willen sowieso af van het strakke kader van effectieve en plaatsvervangende 
leden zoals het nu is.  

 Unizo: het is aan Provincie zelf om aan te tonen dat ze belang hecht aan de 
Minaraad. Het is daarom ook aan de provincie om de communicatie over de 
Minaraad naar externen in handen te enemen.  
Piste om te koppelen aan nieuwsbrief milieubytes lijkt het beste te zijn. 
WMF: niet enkel de besproken agendapunten weergeven, ook output van de 
vergadering en realisaties bij provincie dankzij input of suggesties van de 
Minaraad.  

 Algemeen: best kiezen voor thematische clusteren van agendapunten voor deel 2 
van de Minaraad.  
Niet alle organisaties zijn even geïnteresseerd in alle thema’s.  

 

Afspraak: Ontwerpverslag en bijlagen worden aan iedereen bezorgd ten laatste op 
vrijdag 16 februari. Minaraadsleden krijgen zo nog dan de tijd om intern terug te 
koppelen.  
Iedereen kan dan op de vergadering van 5 maart nog reageren, maar het is de bedoeling 
om dan definitief af te kloppen zodat Marie vervolgens een concreet voorstel waarover 
consensus is, kan voorleggen aan deputatie.  
 

 

Planning volgende vergaderingen  

 Zaterdag 24 februari 2018: Wandeling natuurbeheerplan Zwin (niet enkel voor 

Minaraad)  

Om 9u30 start de wandeling voor de genodigden rond het natuurbeheerplan.  

 Maandag 5 maart 2018: Minaraadvergadering om 19h00 in PH Boeverbos 

 Excursie vrijdag 1 juni 2018: Tuinen van Stene en Grande-Synthe 

 Maandag 11 juni 2018: Minaraadvergadering om 19h00 in PH Boeverbos  

 

 
Bijlagen 

1. A Overzicht kader lokale klimaatprojecten  

B Overzicht goedgekeurde projecten kader lokaal klimaatbeleid 2017 

2. Presentatie natuurbeheerplan door Wim Marichal  

3. Presentatie droogte door Bart Naeyaert 

4. Voorstel vernieuwde werking minaraad: presentatie en tekst  

 


