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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gedeputeerden 

 
 Guido Decorte, gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, algemene en ondersteunende 

dienstverlening, gebiedsgerichte werking en milieu, landschap en natuur 
 

 Franky De Block, gedeputeerde van toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening (m.u.v. 
stedenbouwkundige beroepen) en mobiliteit en weginfrastructuur 
 

 Carl Vereecke, gedeputeerde van algemene financiering, budget en administratieve beroepen 
(o.a. de stedenbouwkundige beroepen omtrent bouw- en verkavelingsvergunningen), 

personeel, informatietechnologie, sport en provinciaal onderwijs 
 

 Bart Naeyaert, gedeputeerde van landbouw en visserij, integraal waterbeleid, infrastructuur en 
juridische aangelegenheden (o.a. milieu- en omgevingsvergunningen) 
 

 Jean de Bethune, gedeputeerde van economie en streekontwikkeling, externe relaties en 

Noord-Zuid-beleid en gelijke kansen 
 

 Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde van cultuur en welzijn 
 

 
I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet werd 
geantwoord 
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I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gedeputeerden 
 
 
 
 

 

GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, 
GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. S/2017/54 
van de heer Herman Lodewyckx 
van 09.10.2017 
 

Vraag promotionele ruimtes diverse evenementen 

 
Vraag: 
 

Geachte,  

 

Ik stel vast dat de deputatie geregeld bedragen van 12.500 € geeft ter 

promotie van de provincie aan diverse evenementen en organisaties onder de 

rubriek ‘promotionele ruimte’.  

 

Graag had ik een overzicht bekomen van de toegekende bedragen over 2016 

en 2017 (tot nu toe) en de reglementaire basis waarop deze worden 

toegekend.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Herman Lodewyckx  

provincieraadslid  
 
 
Antwoord: 

 

Geacht provincieraadslid, 
 
In antwoord op uw schriftelijke vraag , bezorg ik u hierbij het overzicht van de 

evenementen ‘aankoop promotionele ruimte’ in 2016-2017 voor een bedrag van 

12.500 euro, evenals deze voor een bedrag van 15.000 euro: 
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 In 2016:  

 KUURNE BRUSSEL KUURNE  € 15 000,00 

DRIEDAAGSE VAN WEST-VLAANDEREN  € 15 000,00 

DWARS DOOR VLAANDEREN   € 15 000,00 

E3 Harelbeke € 15 000,00 

GENT-WEVELGEM € 15 000,00 

THE CRYSTAL SHIP in Oostende € 15 000,00 

CHAMPIONSLEAGUE VOLLEYBAL 2016-2017 in Roeselare € 12 500,00 

EUROLEAGUE BASKET in Oostende € 12 500,00 

  

In 2017 : 

 KUURNE BRUSSEL KUURNE € 15 000,00 

DWARS DOOR VLAANDEREN in Waregem € 15 000,00 

E3 in Harelbeke  € 15 000,00 

ELFSTEDENTOCHT in Brugge € 15 000,00 

THE CRYSTAL SHIP in Oostende € 15 000,00 

WK VOLLEYBAL in Kortrijk  € 15 000,00 

CHAMPIONSLEAGUE VOLLEYBAL 2017-2018 in Roeselare  € 12 500,00 

EUROLEAGUE BASKET in Oostende € 12.500,00 

  
De dienst Communicatie baseert zich bij haar advies aan Deputatie niet op een 

subsidiereglement (zoals bv. Sport, Cultuur, Welzijn), maar beoordeelt de evenementen op basis 

van de voorstellen rond de visibiliteit van de Provincie in de communicatie vooraf, tijdens het 

event zelf, maar ook op basis van het publieks- en mediabereik van deze evenementen. Het gaat 

er dus om dat de Provincie zich beter bekend wil bekend wil maken via deze topevenementen, 

aan haar uitstraling werken, en niet om subsidiëren om evenementen mogelijk te maken. 

Evenementiële communicatie dus, als onderdeel van het ruimere regiomarketingplan. 

 

Tevens gebeurt een evaluatie waardoor niet elk event elk jaar terugkeert op de lijst. 

 

De bedragen van 12.500 en 15.0000 euro worden slechts toegekend aan ‘grotere’ dossiers van 

meestal populaire en/of meerdaagse sport- en cultuurevenementen. Bij die grotere evenementen 

moeten we, om onze visibiliteit gegarandeerd te zien, dan ook hogere bedragen betalen dan bij 

de vele tientallen sport- en cultuurdossiers die tot op heden via de subsidiëringskanalen van de 

diensten Sport worden toegekend.  

 

Alles gebeurde ook steeds op basis van overleg met zowel Cultuur als Sport, zodat geen dubbele 

circuits ontstaan. 

  

In de  hoop u met dit antwoord van dienst te zijn en steeds tot verdere toelichting bereid. 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Peter Verheecke      Guido Decorte 

Diensthoofd Communicatie     Eerste gedeputeerde 
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BART NAEYAERT 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 
JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 
 
 
Vraag nr. S/2017/56 
van de heer Tijl Waelput (N-VA) 
van 16.10.2017 
 

Bestrijding van de Aziatische Hoornaar 

 
Vraag: 
 

Vraag:van provincieraadslid Tijl Waelput (N-VA) 

dd. 16.10.2017  
 

Geachte,  

 

Er zijn sinds dit jaar in onze omgeving waarnemingen gedaan van de 

Aziatische Hoornaar : in Zeeland, Oudenaarde en recent ook in Wevelgem.  

 

Deze nieuwe bedreiging voor onze inheemse bijen en andere bestuivers, 

die het al moeilijk hebben, zou verwoestende gevolgen kunnen hebben 

voor onze imkers en landbouwers. Overlast door wespen wordt in principe 

door de brandweer gedaan. Maar gezien het invasieve karakter van de 

soort en de mogelijke gevolgen voor de landbouw is hier mijns inziens toch 

een taak weggelegd voor de provinciale diensten. In Nederland worden 

zelfs drones met warmtecamera’s ingezet om de nesten te vinden.  

 

Het is vooral ook belangrijk om de soort niet te verwarren met de 

inheemse hoornaar want die heeft zijn rol in ons ecosysteem te vervullen. 

 

Zijn de provinciale diensten voorbereid op de bestrijding van de Aziatische 

Hoornaar? 

 

Dank voor uw uitgebreid antwoord. 
 
 
Antwoord: 
 

Geachte heer Tijl Waelput, 

 

De bestrijding van de Aziatische Hoornaar is een Vlaamse en geen 

provinciale bevoegdheid.  

 
Hierbij komen het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) en het ANB 

(Agentschap Natuur en Bos) in beeld. 

 

Er zijn al 3 zekere waarnemingen in Vlaanderen:  

1 in Oudenaarde, 1 in Wevelgem en 1 in Koksijde.  

 

 

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 10 – oktober  2017  7 
 

De specialisten verwachten dat de soort vooral in het westen het land zal 

binnenkomen, meest in West-Vlaanderen dus. Er zijn nog geen nesten 

gevonden, enkel individuen. 

 

Het ANB heeft als taak om de doelgroepen correct te informeren over de 

soort en het organiseren van de mogelijke bestrijding (bv. nest 

verwijderen -> moet door professionals gebeuren!).  

Het INBO houdt de meldingen en acties bij in een overzicht, omdat zij dit 

moeten rapporteren aan de Europese Commissie. De soort staat immers 

op de “zwarte lijst” van exoten die verplicht bestreden moeten worden 

door elke lidstaat.  

 

Momenteel is men afhankelijk van losse meldingen om te weten waar er 

eentje opduikt. Die komen momenteel binnen van natuurliefhebbers via 

www.waarnemingen.be. Imkers vinden normaal gezien hun weg naar 

iemand bij www.honeybeevalley.eu. Het brede publiek meldt zo’n dingen 

het meest bij de brandweer of ook wel de milieuambtenaar. Daar blijken 

veel foute meldingen bij te zijn, o.a. door foute foto’s en sensatieartikels in 

de pers. De soort herkennen stelt nochtans niet echt problemen. De 

hulpverleningszone 1 (brandweer Noord-West-Vlaanderen) telt 2 imkers 

die zich goed hebben geïnformeerd over de soort en het aan de andere 

brandweerzones in West-Vlaanderen zullen gaan uitleggen.  

 

Wat kan de provincie hier nu nog aan bijdragen ? 

 

Als we als provincie iets doen, dan moeten we complementair zijn met de 

acties van ANB.  

 

Dit betekent dat we willen inzetten op specifieke doelgroepen, waartoe we 

vlot toegang hebben, doelgroepen die ANB minder goed bereikt: 

landbouwers, rattenvangers, uiteraard ons domeinpersoneel en de 

milieuambtenaren (in overleg met ANB).  

 

Concreet zullen we volgend voorjaar deze doelgroepen informeren over het 

voorkomen en bestrijding van de Aziatische Hoornaar. Deze 

informatieverspreiding is belangrijk. Het is maar als de Aziatische 

Hoornaar opgemerkt wordt, dat hij bestreden kan worden. 

 

Een aparte communicatie- of publiekscampagne is niet nodig. Het ANB zal 

de communicatie doen, en dan vooral naar de doelgroepen 

natuurbeheerders, imkers, brandweer en private bestrijdingsfirma’s. 

Overigens is het bestrijden van zo’n nest ten stelligste af te raden voor 

gewone mensen!  

 

Dit moet door professionals gebeuren zoals de brandweer of een private 

bestrijdingsfirma, met het geschikte materiaal.  

 

Hoornaars zijn normaal rustige beesten waar je als mens geen last van 

hebt, maar dat verandert snel als je aan hun nest rommelt…  

 
Met oprechte groeten, 

 
Ann Tavernier     Bart Naeyaert 
Directeur Economie en    Gedeputeerde voor Landbouw 
Europese & Internationale samenwerking 
 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.honeybeevalley.eu/
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JEAN DE BETHUNE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN ECONOMIE EN STREEKONTWIKKELING, EXTERNE RELATIES, NOORD-ZUID-BELEID EN 
GELIJKE KANSEN 

 
 
Vraag nr. S/2017/53 
van de heer Peter De Roo 
van 02.10.2017 
 

Handelsmissies Provincie West-Vlaanderen 

 
Geachte, 

 

Graag had ik een overzicht gekregen van de handelsmissies van de provincie 

West-Vlaanderen (begin legislatuur 2013 tot nu): 

 

- Ontwikkelde of ondersteunde het provinciebestuur (inclusief missies enkel met 

de gouverneur) in de afgelopen jaren  buitenlandse handelsmissies? 

 

-  Zo ja, naar welke landen? Welke investeringskost stond hier tegenover? Wat 

leverde de handelsmissie op? Graag een overzicht van de deelnemende 

bedrijven (groot – middelgroot en kleine ondernemingen).  

Contracten die deze contacten opleverden. Return voor de West-Vlaamse 

bedrijven. 

 

-  Staan er toekomstige handelsmissies gepland? (Welke landen? Welke 

investeringskost? Hoe wordt de keuze bepaald?). Graag een overzicht van de 

deelnemende bedrijven/instellingen/organisaties. 

 

- Alle Vlaamse provincies ondertekenden in de loop van 2013-2014 een 

intentieverklaring met Flanders Investment & Trade (F.I.T.) en het Agentschap 

Ondernemen inzake de oprichting van een zogenoemd acquisitieplatform. Hoe 

evalueert de deputatie tot nu toe de werking met het F.I.T. en het Agentschap 

Ondernemen?  

 

-  Kan er in de bevoegde commissie een evaluatie hier worden van gegeven? 

 

Dank voor uw antwoorden. 

 

Met genegen groet, 
 

Provincieraadslid Peter De Roo 
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Antwoord: 
 

Geacht provincieraadslid, 

 

Wij ontvingen via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw schriftelijke vragen 

over buitenlandse missies/ beursdeelnames / activiteiten acquisitieplatform, Provincie en 

POM. 

 

Hierbij geven wij graag antwoorden op de vragen die u daarbij heeft.  

 

De antwoorden zijn gebaseerd op een gezamenlijke insteek van de dienst EEIS, de dienst 

Communicatie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, die 

samen deze materies behartigen. 

 

 

1. Ontwikkelde of ondersteunde het provinciebestuur (inclusief missies enkel 

met de gouverneur) in de afgelopen jaren  buitenlandse handelsmissies ? 

 

Handelsmissies op zich, worden alsdusdanig niet georganiseerd door de Provincie/POM, 

het gaat eerder om werkbezoeken/dienstreizen, heel vaak gericht op specifieke- of niche 

sectoren, die buiten de scope van FIT, VOKA of andere actoren vallen.  

 

De focus van de ontwikkelde internationale activiteiten ligt ook op de “triple helix” 

samenwerking (overheid-bedrijfsleven-academish/onderzoek). Hierbij wordt vooral 

ingezet op het actief betrekken van onze onderwijsinstellingen en expertisecentra bij 

internationale uitwisseling en activiteiten. 

 

Als bijlage kunt u een overzicht vinden van de ontwikkelde activiteiten op vlak van 

internationalisering sinds 2013 , alsook de deelnames aan buitenlandse missies 

georganiseerd door Voka/FIT.  

 

Hierbij worden de activiteiten in een 3-tal type acties opgedeeld : Missies/dienstreizen 

deputatie/Werkbezoeken, Beursdeelname (vaak in kader van projecten) en 

Acquisitieplatform.  

 

We geven hierbij een overzicht van de belangrijkste activiteiten vanaf 2013. 

 

2. Zo ja, naar welke landen? Welke investeringskost stond hier tegenover?  

Wat leverde de handelsmissie op? Graag een overzicht van de deelnemende 

bedrijven (groot – middelgroot en kleine ondernemingen). Contracten die 

deze contacten opleverden. Return voor de WestVlaamse bedrijven. 

 

In de overzichtslijst werden de landen, centraal thema en de kostprijs per activiteit 

opgenomen.  

 

Gezien het niet om echte handelsmissies gaat, maar om ondersteunende activiteiten, is 

de effectieve/directe return van deze activiteiten in termen van bvb. ondertekenen van 

contracten, ed. zeer moeilijk te meten.  Een effect van de acties is immers pas op lange 

termijn zichtbaar ( bvb. gezamenlijke projectontwikkeling). En resultaten worden ook 

door diverse factoren bepaald.  
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3. Staan er toekomstige handelsmissies gepland? (Welke landen? Welke 

investeringskost? Hoe wordt de keuze bepaald?). Graag een overzicht van de 

deelnemende bedrijven/instellingen/organisaties 

 

In het bijgevoegde overzicht werden die activiteiten toegevoegd die nu reeds op de 

planning staan. 

Keuze van de activiteiten van de dienst EEIS en POM worden ofwel bepaald ikv de 

thematische of geografische focus in de projecten (cf.beursdeelnames).  

Ofwel op basis van wat binnen de kerngroepen van de fabrieken/afdeling Transport –

Logistiek als internationale oppportunitieten voor West-Vlaanderen worden beschouwd.  

Daarbij wordt ook meteen in kaart gebracht waar zich de sterkste clusters rond die 

thematiek bevinden binnen of buiten Europa. (bvb. “autonoom varen ifv off-shore”, als 

niche binnen de fabriek blue energy en afdeling transport –Logistiek van de POM. Waarbij 

een zeer sterke cluster aanwezig is in Noorwegen).  

De meerwaarde van de thema’s wordt ook vaak bepaald door het cross-sectorale 

karakter ( bvb. combinatie blue energy/transport-logistiek of zorgeconomie/voeding ). 

 

4.  Alle Vlaamse provincies ondertekenden in de loop van 2013-2014 een 

intentieverklaring met Flanders Investment & Trade (F.I.T.) en het 

Agentschap Ondernemen inzake de oprichting van een zogenoemd 

acquisitieplatform. Hoe evalueert de deputatie tot nu toe de werking met het 

F.I.T. en het Agentschap Ondernemen?   

 

In de loop van 2013-2015, werd naar aanleiding van het acquisitieplatform, door de de 

dienst EEIS van de Provincie en de POM, de Economische USP van West-Vlaanderen 

ontwikkeld, alsook het daaraan gekoppelde communicatiepakket (brochures, website, 

etc…).  Hiervoor werd een werkgroep opgericht, waaraan ook FIT actief deelnam.  

 

In 2014 werd gestart met de uitbouw van het International Business Office, vanuit het 

Ondernemerscentrum Ieper door de POM. Dit in overleg met FIT. Bedoeling was West-

Vlaanderen economisch op de internationale kaart zetten n.a.v. de herdenking van WO I 

(2014-2018.  Verschillende test-ontvangsten werden opgezet. De koppeling herdenking 

WOI en economie ikv het acquisitieplatform werd echter onvoldoende gesmaakt en dit 

project werd stopgezet. 

 

In 2015 werden op vraag van FIT ikv de wereldexpo in Milaan, de West-Vlaamse dagen 

georganiseerd. Door FIT werd hiertoe een tijdelijke werkgroep op Vlaams niveau 

opgericht , met alle betrokken provincies en de sector federaties. Deze samenwerking 

verliep heel open en efficiënt. Ondersteuning van FIT kwam er vooral op vlak van 

communicatie ( algemene communicatie en organisatie persconferenties), logistieke 

ondersteuning in het Belgische paviljoen en hulp bij de toeleiding van Italiaanse bedrijven 

voor de West-Vlaamse dagen.   

In september dit jaar, brachten de Vlaams Economische vertegenwoordigers(VLEVers) 

van FIT een 3-daagse door in Brugge.  In samenwerking met FIT werd een West-Vlaamse 

dag aangeboden, om de VLEV’ers kennis te laten maken met de economische troeven 

van West-Vlaanderen ( fabrieken van de Toekomst ). 

 

In het algemeen verloopt de samenwerking met FIT vlot, efficiënt en binnen een heel 

goede verstandhouding.  Dit hoofdzakelijk omwille van de sterke complementariteit van 

activiteiten. 

 

Naar de toekomst toe wordt een nieuwe promotiewebsite gelanceerd op basis van de 

reeds bestaande en uitgewerkte huisstijl van ‘Invest in West Flanders’. Hier zal een 

grond- en investeringsdatabank worden aan gekoppeld die in eerste instantie zal worden 

opgeladen met specifieke bedrijventerreinen voor transport-logistieke activiteiten.  
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Dit zal in samenwerking gebeuren met de West-Vlaamse havens, luchthavens en 

intercommunales en hier zal een concrete promotiestrategie worden aan gekoppeld, 

onder coördinatie van de POM West-Vlaanderen.  

 

Parallel zullen investeringsvragen op dit vlak ook worden besproken in een nog op te 

richten acquisitieplatform, en dit in samenwerking met onder meer het FIT.  

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,  

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie, 

 

Voor de provinciegriffier: 

De directeur, 

 

Ann TAVERNIER 

De gedeputeerde voor Europese Programma’s  

 

 

Jean DE BETHUNE 
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Bijlage: 
Overzicht internationalisering en deelname buitenlandse missies 
2013-2017 
 

I. Missies / dienstreizen deputatie / werkbezoeken : 
 
 China missie, juni 2013 

Wat:  in kader van bilaterale stuurgroep West-Vlaanderen – Zhejiang: overleg economische 

actoren, seminarie voor Chinese exporteurs, bezoek aan Suzhou Industrial Park (SIP) – inclusief 

bezoek aan enkele West-Vlaamse bedrijven, contacten met West-Vlaamse ondernemers / CEO 

van West-Vlaamse KMO, Overleg Toerisme Vlaanderen. 

 

Kost: 9.100 euro, dienst EEIS 

 
 China werkbezoek, 2013  

Kost: 1.756,34 euro, dienst Communicatie 

 
 Cultureel-economische missie Moskou, september 2013 

Wat:  cultureel-economische missie georganiseerd door Voka West-Vlaanderen. 

Kost: 4.250 euro, dienst Communicatie 

 
       Dienstreis Oezbekistan i.s.m. Inagro, 2014 

Kost: totale kostprijs: 2.061,58 euro (dienst Communicatie), waarvan 1.731,46 euro 

terugbetaald aan provincie door ambassade Oezbekistan. 
 

 Economische missie Kazachstan en Oezbekistan, september 2014 

Wat: handelsmissie georganiseerd door Voka West-Vlaanderen. 

Kost : 4.660 euro, dienst Communicatie 

 

 Academic Tour in China voor West-Vlaamse instellingen hoger onderwijs, 2014 

Wat: partnerschappen voor studenten- en docentenmobiliteit, bedrijfsstages voor studenten 

inclusief opzetten gemeenschappelijke onderzoeksproject (Hangzou, Suzhou en Shanghai). 

Deelname West-Vlaamse instellingen hoger onderwijs.  

Kost: 15.816 euro, dienst EEIS 

 
 Economische missie San Francisco/Silicon Valley, april 2015 

Wat: economische missie georganiseerd door Voka West-Vlaanderen. 

Kost: 5.882,65 euro, dienst EEIS 

 
 Werkbezoek Onderzoekscentrum EMEC, Schotland, september 2015 

Wat: werkbezoek aan de testfaciliteiten van het European Marine Energy Centre (EMEC) in 

Kirkwall, Schotland, ter verkenning van een verdere uitbouw van een nauwere 

(project)samenwerking tussen beide regio’s en hun respectievelijke bedrijven en 

onderzoekscentra. 

Kost: 5.000 euro dienst EEIS en 5.000 euro POM 
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 Beursdeelname Milaan expo 2015 met thema voeding, co-organisatie POM/dienst 

Internationalisering provincie (i.k.v. acties FIT in het Belgisch Paviljoen ), oktober 

2015 

Wat: Gezien de sterk thematische link naar West-Vlaanderen en het feit dat de 

wereldtentoonstelling in Europa doorging  organiseerden de afdelingen internationalisering van 

POM en EEIS, op vraag van FIT, West-Vlaamse dagen voor de belangrijkste West-Vlaamse 

stakeholders met een gericht programma om de West-Vlaamse  voedingscluster (FvT Voeding) in 

al zijn facetten in de kijker te stellen en te promoten. (cf. alle andere Vlaamse provincies). 

 

De Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen boden hierbij een faciliterende 

ondersteuning aan de bedrijven die seminaries en B2B’s wilden organiseren en Italië als een 

belangrijke afzetmarkt verder wilden exploreren.  

 

Als doelgroep van de West-Vlaamse acties werden vooral de Italiaanse vakpers (voeding), retail 

en groothandels, voedingsverwerkende industrie, enz. geviseerd. Om dit te kunnen 

bewerkstelligen, werd nauw samen gewerkt met sectorfederaties VEGEBE en FEVIA, FIT en de 

Belgische-Italiaanse kamers van koophandel. 

 

Kost: circa 32.000 euro dienst EEIS, 12.000 euro dienst Communicatie en 15.000 euro POM 

 

 Handelsmissie Iran, oktober 2016 

Wat:  inspiratiemissie voor West-Vlaamse ondernemers georganiseerd door Voka West-

Vlaanderen. 

Kost: 5.500 euro, dienst Communicatie 

 
 Academische missie China, november-december 2016 

Wat: academische missie naar Ningbo én Hangzhou. Er werden belangrijke bedrijfscontacten 

gelegd, o.m. door Westvlees NV (contracten voor de export van varkensvlees naar China). 

Kost: 8.869 euro, dienst EEIS 

 
 Werkbezoek China door medische delegatie , mei 2017 

Wat: vastleggen actieplan HEALTH 2017-2019: studiebezoeken, seminars én observatiestages. 

Kost: 15.694,19 euro, dienst EEIS 

 
 Werkbezoek Scandinavië met economische en academische actoren, november 

2017 

Wat: werkbezoek aan de testfaciliteiten van NFAS, NTNY en SINTEF in Trondheim en AVINOR in 

Oslo, dit ter verkenning van verdere uitbouw van een nauwere (project)samenwerking tussen 

beide regio’s en hun respectievelijke bedrijven en onderzoekscentra.  
 Uitwisseling rond onderzoek en organisatie van de onderzoeksfaciliteiten autonoom 

varen.  

 Mogelijkheden verkennen om autonome vaartuigen in te zetten voor maritieme-, 

offshore-, en transport-logistieke activiteiten.  

 Kennisuitwisseling rond technologie inzake autonome vaartuigen. 

 Kennisuitwisseling rond technologie inzake remote towers. 

 Mogelijkheden verkennen rond de implementatie van remote towers in West-Vlaanderen. 

 Mogelijkheden verkennen tot verdere samenwerking met Noorse onderzoeksinstellingen, 

bedrijven en autoriteiten (indien mogelijk in het kader van Europese projecten). 

Kost: 4.500 euro dienst EEIS en 2.500 euro POM 
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II. Beursdeelnames i.k.v. projecten POM en FvT POM  
 

VOEDING 

 Internationale beursbezoeken:  

o SIAL Parijs: 2 x 

o IFE London: 2 x 

o Anuga Keulen: 2 x 

o Food Matters Live : 1 x 

o BioFach Nurnberg: 1 x 

 Bezoek buitenlandse delegaties:  

o ambassadeur uit Luxemburg (2014) 

o bezoek Amsterdam, georganiseerd door Stad Roeselare (2017) 

o bezoek projectpartners BioBoost – Interreg 2 Seas (2017) 
 Op de planning: 

o Beursbezoek: Food Matters Live London, Anuga Food Tec in Keulen 

o Tavola: onthaal buitenlandse delegatie – inspiratietour door West-Vlaamse 
voedingsindustrie 

BLUE ENERGY 

 Internationale beursbezoeken:  

o WindEurope Londen: 07/06/2017, POM op stand + groepsbezoek met 3 

deelnemers 

o WindEnergy Hamburg: 27/09/2016, POM op stand + groepsbezoek met 8 

deelnemers 

o All Energy Glasgow: 04/05/2016, POM op stand 

o OEE beurs Brussel: 08/11/2016, POM op stand 

 Ontvangst buitenlandse delegaties:  

o 28/11/2013: Canadese delegatie (ambtelijk) 

o 08/09/2014: delegatie Kent (ambtelijk) 

o 05/09/2013: delegatie Ile d’Yeu (vooral bedrijven) 

o 24/09/201:5 delegatie Poitou Charentes (vooral bedrijven) 

ZORGECONOMIE 

 Internationale beursbezoeken:  

Organisatie buitenlandse handelsmissie naar Nederland (september 2017) 

 

 

III. Acquisitieplatform 
 
ONTVANGSTEN DELEGATIES i.k.v. ACQUISITIEPLATFORM  

 
 14/11/2014:  eerste Business Seminar ‘International Business Office’  + nieuwe USP 

brochure. Deelnemers zijn  trade commisioners van de Commonwealth landen.  

 03/02/2015, Ieper: Winter Cocktail CanCham BeLux. Introductie van beleidsmakers van 

West-Vlaanderen en Ieper bij o.m. de ambassadeur van Canada en de voorzitter van de 

Chamber of Commerce Canada-Belgium in Canada. 

 06/02/2015, Kortrijk: ontvangst delegatie Saskatchewan. 

 12/03/2015, Greenbridge: ontvangst Delegatie Zuid-Afrika (Small Enterprise 

Development Agency). 

 07/05/2015, Brussel: meeting met de Chairman CME (Canadian Manufacturers & 

Exporters) en een handelsvertegenwoordiger van de ambassade van Canada in Brussel. 

Bespreking mogelijkheden voor samenwerking tussen Canadese en West-Vlaamse 
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bedrijven uit de sectoren van de Fabrieken voor de Toekomst met een bijkomende focus 

op landbouwproducten. 

 26/05/2015, Roeselare (Reo-Veiling, Barias) en luchthaven Brugge-Oostende: bezoek 

delegatie Oezbekistan. 

 27/05/2015, Ieper: business seminar met het oog op het ontvangen van trade 

commisioners van Commonwealth landen.  

 23/11/2015, Brugge: ontvangst delegatie Zhejiang. 

 3/6/2016: ontvangst delegatie agrovoedingscomplex Nieuw-Zeeland, samengesteld uit 

experten Nieuw-Zeelandse Massey University en bedrijfsleiders. 

 

 
 
 
Vraag nr. S/2017/55 
van de heer Maarten Tavernier (GROEN) 
van 10.10.2017 
 

vzw Xim in team internationalisering POM 

 
Vraag: 
 

 
Geachte,  

 

De vzw XIM is sinds enkele jaren organisatorisch ingekanteld in het team internationalisering van 

de POM. De financiering komt momenteel enkel van provinciale instellingen, zijnde POM en 

Westtoer en niet (meer) van andere overheidsniveau’s of private partners.  

 

De voorbije algemene vergadering bleek dat het niet eenvoudig was om voldoende mensen te 

kunnen samenbrengen om een geldige algemene vergadering te kunnen houden.  

 

Wat is de meerwaarde om de vzw XIM als afzonderlijke rechtspersoon in stand te houden?  

 

Kunnen deze activiteiten niet evengoed door de POM overgenomen worden?  

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier  

Provincieraadslid Groen 
 
Antwoord:  
 

Geacht provincieraadslid, 

 
In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw schriftelijke vraag 
over de XIM vzw. 
 
Hierbij geven wij graag antwoord op uw vraag; dit antwoord is gebaseerd op input van de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen die deze materie behartigt. 
 
Wat is de meerwaarde om de vzw XIM als afzonderlijke rechtspersoon in stand te 
houden? Kunnen deze activiteiten niet evengoed door de POM overgenomen worden? 
 
De vzw XIM werd formeel opgericht op 28.11.2008 mede in het kader van EFRO project 60: Xpo als 
internationale poort - immateriële component. Dit dossier had als voornaamste doelstelling de brug 
te maken tussen een materiële infrastructuur (Kortrijk Xpo) en een immaterieel ondersteunend en 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 10 – oktober  2017  16 
 

versterkend kader met een convention bureau gedachte, een uniek loket en professioneel 
aanspreekpunt als finaliteit. Hiermee kreeg XIM vzw als regisseur de opdracht om te sensibiliseren 
en de samenwerking tussen de MICE-actoren te verstevigen. In 2014 werd de werking en de 
structuur van vzw XIM dan geïntegreerd in de cel internationalisering van de POM West-Vlaanderen. 
Ondertussen stond ook de MICE-wereld zelf niet stil. De toegenomen digitalisering zorgt er immers 
voor dat heel wat aanvragen niet meer 1-op-1 tot boekingen konden worden omgezet of toch niet 
als dusdanig konden worden opgevolgd. Door de opkomst van nieuwe waarderingswebsites en 
boekingsplatformen komt de nood aan de dienstverlening en werking van een convention bureau 
onder druk te staan want de MICE-sector is voor de eindgebruiker rechtstreeks toegankelijk 
geworden. 
 
Onder andere mede op basis van bovenstaande zaken, de (r)evolutie in de MICE-wereld, maar ook 
breder op basis van opkomende trends op het vlak van het internationaliseringsbeleid, is 
momenteel een analyse lopende , binnen de dienst Economie en Europese & Internationale 
Samenwerking van de Provincie en de dienst internationalisering van de POM, waar bij het nieuwe 
werkingskader in overleg zal worden uitgetekend. XIM vzw maakt inherent deel uit van deze 
analyse. De mogelijke volledige inkanteling van de vzw XIM in de POM is dan ook een piste die mee 
onderzocht zal worden. 
 
Ondertussen borrelen er parallel aan bovenstaande analyse ook verschillende nieuwe projectideeën 
op. Eerste informele gesprekken met mogelijke partners worden op touw gezet om te onderzoeken 
of pilootprojecten ter ondersteuning van de MICE-aanbieders van de regio kunnen worden 
vormgegeven. In deze constellatie kan het nuttig en wenselijk zijn om het vehikel van de XIM vzw 
hiertoe te behouden, gezien haar voorgeschiedenis en haar duidelijke afgebakende taakstelling haar 
een voordeel kan geven in een projectkader. 
 
In afwachting van het nieuw uitgetekende werkingskader en uitsluitsel mbt het onderzoek van 
toekomstige projectmogelijkheden wordt er op vandaag voor geopteerd om XIM vzw als vehikel, in 
stand te houden. 
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 
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MYRIAM VANLERBERGHE 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN CULTUUR EN WELZIJN 
 
 
Vraag nr. S/2017/57 
van 26.10.2017 
van de heer Alex Colpaert (fractie) 
 

Subsidiëring kunstenmanifestatie HET VLOT Oostende 

 
Vraag: 
 

subsidies VLOT 

 

In de notulen van de deputatie van 10/08/2017 lees ik in de titel van punt 177 dat er 

onder andere een bijdrage wordt goedgekeurd aan de organisatie 

kunstenmanifestatie HET VLOT Oostende. 

 

Het is echter niet duidelijk in de beschrijving van dit agendapunt welk bedrag er 

uiteindelijk werd toegekend hiervoor. 

 

Graag had ik vernomen voor welk bedrag subsidies werden toegekend aan dit 

project.  

 
 

Antwoord: 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet werd 
geantwoord 
 
 
-  
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 26.10.2017 
 
 
Vraag nr. M/2017/74 
van mevrouw Reinhilde Castelein (Vlaams Belang) aan de heer gouverneur 
 

Structurele oplossingen voor de transitmigrantenproblematiek op de parkings langs de E40 
 
Mevrouw Reinhilde Castelein, Vlaams Belang-raadslid, stelt dat op 12 oktober 2017 de opdracht afliep van 
de private bewakingsfirma voor het bewaken van de parkings langs de E40 te Jabbeke en Westkerke. 
Tijdens een vergadering tussen het kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Federale politie en 
de diensten van de heer gouverneur werd beslist dat de Federale politie gerichte patrouilles op beide 
parkings zal uitvoeren waarbij de situatie rond de transitmigranten zal gemonitord worden. De Minister 
beloofde vorige maand ook in de Kamer bijkomende manschappen en bijkomende technologie. Het 
probleem is immers ook dat de wegpolitie maar over een beperkt aantal ploegen op de baan beschikt 
waardoor er heel vaak beroep wordt gedaan op de inzet van de lokale politie. De vraag is nu of deze 
aangekondigde maatregelen tegemoet kunnen komen aan de vraag naar structurele oplossingen. Want 
vanuit de lokale besturen, in het bijzonder Oudenburg en Jabbeke, bereikte mevrouw Castelein het signaal 

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

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

door te stellen dat er permanent een gebrek is aan personeel om dit op een goede manier te blijven doen. 
De beperkte groep van beschikbare politiemensen doen hun uiterste best.  
Een stuk van de structurele oplossing bestaat er ook in om de parkings qua infrastructuur aan te pakken. De 
heer gouverneur maakt in die optiek melding van het plan van Minister Weyts met betrekking tot de 
structurele aanpassing van de parkings langs de autosnelwegen (omheining, camera’s, sensoren…). De 
parking te Westkerke is trouwens momenteel voorzien van camera’s en een goede omheining. De heer 
gouverneur blijft de zaak opvolgen en actueel houden vanuit de provincie West-Vlaanderen. Niet alleen om 
bij de Minister van Binnenlandse Zaken te verkrijgen dat de versterking kan blijven behouden worden maar 
ook dat er aandacht worden besteed aan afwikkeling. Dat betekent dat wanneer dergelijke migranten 
aangehouden worden ze ook op een correcte manier worden behandeld. 
De heer gouverneur stelt tussentijds dat de moraal van het verhaal is dat de zaak beheersbaar en 
controleerbaar blijft. Hij licht ook de cijfers toe van de laatste twee weken, specifiek met betrekking tot de 
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snelwegparkings. De laatste twee weken zijn er telkens zes transitmigranten opgepakt geworden op de 
parkings. Het aantal meldingen op de parkings en in de aanpalende gemeenten stijgt lichtjes. Het gaat 
hierbij wel om meldingen. Wat de heer gouverneur meer verontrust is dat de gap tussen meldingen en 
oppakken groter wordt. Dat betekent in de realiteit dat er minder mensen opgepakt worden. De heer 
gouverneur blijft hierop hameren. 
De heer gouverneur meldt ook dat, sinds de monitoring via patrouilles van kracht is, de zaak is 
gestabiliseerd. Dit is natuurlijk te relativeren omdat er in uniform wordt gecontroleerd binnen een bepaald 
tijdsslot. Op 21 oktober is in een stuk bos te Jabbeke een ontluikend tentenkamp opgemerkt en meteen 

ontruimd door de technische diensten. Er wordt dus kort op de bal gespeeld. De zaak blijft dus 
controleerbaar en beheersbaar en wordt van nabij opgevolgd. De gouverneur blijft voortdurend pleiten in 
Brussel om daar extra steun voor te krijgen. 
 
Repliek 
 
Mevrouw Castelein stelt afsluitend dat het inderdaad een problematiek is die constante opvolging nodig 
heeft. Ze stelt dat de heer gouverneur de steun heeft om blijvend aan te dringen op de inzet van extra 
middelen en extra politie. Zij geeft ook mee dat de politie in deze heel goed werkt verricht. 
       
 
Vraag nr. M/2017/75 

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

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

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

opleiding hebben gevolgd en recent zijn er nog 17 extra gemeenten bijgekomen naar aanleiding van de 
opleiding van 13 oktober. Dat betekent dat de teller op 42 staat want de heer gouverneur vermoedt dat de 
gemeentebesturen die de opleiding volgen dit doen in opstap naar een collegebeslissing tot aansluiting. 
 
Zonder over veel hefbomen te beschikken is het de ambitie van de heer gouverneur dat alle 64 gemeenten 
aangesloten worden op BE-Alert. Als de gemeenten in grotere aantallen instappen zullen ook steeds meer 
burgers instappen. Er is daar een duidelijk verband. Dat is natuurlijk bijzonder interessant voor de heer 
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gouverneur indien er een provinciale fase moet afgekondigd worden. Dat is tijdens de laatste jaren al een 
paar keer voorgevallen. Dan is het van groot belang dat zoveel als mogelijk van BE-Alert gebruik kan 
worden gemaakt. 
 
De diensten van de heer gouverneur zien er op toe dat de gebundelde opleidingen op geregelde tijdstippen 
worden aangeboden aan de West-Vlaamse gemeenten. De heer gouverneur blijft burgemeesters overtuigen 
om in te stappen in het systeem. Ondertussen stelt het federaal crisiscentrum ook een uitleenpakket ter 
beschikking van de gemeenten om BE-Alert effectief te promoten op veiligheidsdagen of opendeurdagen bij 

politie of brandweer. De gemeenten zijn evenwel autonoom om te beslissen in te stappen of niet. De heer 
gouverneur verneemt bij contacten ook dat de gemeentebesturen vinden dat de kostprijs van een instap 
aanzienlijk is. De instapkost is 100 euro en de jaarlijks bijdrage is 1.100 euro exclusief BTW. De heer 
gouverneur stelt dat deze bedragen in het kader van een gemeentelijke begroting peanuts zijn. Voor zo’n 
bedrag kan men wezenlijk bijdragen aan de veiligheid van de burgers. BE-Alert is natuurlijk niet 
zaligmakend maar het is een sterk middel om zo snel als mogelijk de bevolking te informeren. De heer 
gouverneur doet bij deze een oproep aan alle aanwezige burgemeesters en mandatarissen om zo snel als 
mogelijk aan te sluiten mocht dat nog niet zijn gebeurd. 
Tenslotte geeft de heer gouverneur mee dat er op vandaag als 31.067 burgers geregistreerd zijn op BE-Alert 
binnen de provincie West-Vlaanderen. De heer gouverneur hoopt dat deze cijfers binnen enkele maanden 
een pak hoger liggen en dat West-Vlaanderen niet langer achteraan bengelt in deze. 
 

Repliek 
 
De heer Himpe is blij te horen dat er heel wat initiatieven zijn genomen en dat het de ambitie is van de heer 
gouverneur om een volledige dekking te krijgen in de provincie wat BE-Alert betreft want het provinciaal 
rampenplan is al een aantal afgekondigd geworden en dan is het van groot belang dat burgers zo snel als 
mogelijk geïnformeerd kunnen worden en dat steden en gemeenten de kleine financiële inspanning doen om 
de veiligheid van hun burgers te garanderen. 
 
 
Vraag nr. M/2017/76  
van de heer Kurt Ravyts (Vlaams Belang) 
 

Implementatie Windkracht 2020 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, zegt dat de inspiratie voor zijn vraag kwam op 
woensdagnamiddag 11 oktober ll. In het Vlaams parlement was er toen een Minister die bijna al 
schreeuwend bezig was over Windkracht 2020 en over de rol van het provinciebestuur daarin. De Minister 
gaf aan het Vlaams Belang-parlementslid Sintobin mee dat de provinciale doelstellingen zeker gehaald zullen 
worden en dat er 280 windmolens bijkomen tegen 2020. Net op diezelfde woensdagnamiddag verscheen op 
de website van de provincie het bericht dat de deputatie geen vergunning toekende voor het project op de 
heuvelrug in Westrozebeke. De Minister meldde toen ook op 12 oktober een overleg te hebben met 
gedeputeerde Naeyaert omtrent de problematiek. De heer Ravyts vraagt wat er is besproken op het overleg 
van 12 oktober. Het provinciebestuur wordt immers wel degelijk gevat door Windkracht 2020 met 

provinciale doelstellingen rond inplanting van windturbines. De heer Ravyts vindt het allemaal weinig 
realistisch en stelt dat hij bij het lezen van de besluitvorming van de deputatie een beetje gelijk krijgt. Er 
zijn redelijk veel weigeringen voor projecten te noteren, en bij de lokale besturen is er steevast een negatief 
advies. Draagkracht bij de lokale besturen en de bevolking, die er volgens de Minister wel is, merkt de heer 
Ravyts niet op. 
 
Antwoord 
 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, stelt inleidend dat windmolens een materie is waar hij heel veel moet 
over nadenken en heel veel over praat. Het is een complexe problematiek. De provincie West-Vlaanderen wil 
zich engageren om mee te werken aan het halen van klimaatdoelstellingen maar is in eerste instantie een 
verlener van vergunningen. In die hoedanigheid neemt het provinciebestuur haar verantwoordelijkheid op 

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

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

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

De heer Ravyts geeft afsluitend mee dat er grote ongerust bestaat binnen de windenergiesector rond de 
problematiek van Belgocontrol en dat deze problematiek ongetwijfeld vervolgd wordt in de komende 
maanden. 
 
 
Vraag nr. M/2017/77 
van de heer Anthony Dumarey (OpenVld) 
 
Belastbare oppervlakte bedrijfsgebouwen 
 
De heer Anthony Dumarey, OpenVld-raadslid, zegt dat de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-

Vlaanderen een indirecte belasting bleken te heffen op zonnepanelen op bedrijfsdaken. Deze belasting zit 
verscholen in de belastingreglementen van deze provinciebesturen. Alle provincies hebben een algemeen 
belastingreglement die de oppervlakte van onder meer daken meerekent in de belastbare oppervlakte van 
bedrijfsgebouwen indien ze ook effectief worden gebruikt. In de drie betrokken provincies wordt de regel 
volgens Minister Tommelein zo geïnterpreteerd dat ook het leggen van zonnepanelen op bedrijfsdaken aan 
een belasting onderworpen zijn. De werkgeversorganisatie UNIZO ontving heel wat klachten van 
verschillende ondernemingen die een hogere provinciebelasting voorgeschoteld kregen omwille van het feit 
dat hun dak met zonnepanelen als bouwlaag werd meegerekend bij de berekening van de verschuldigde 
belasting. De herziening leidde in sommige gevallen tot een toename van de verschuldigde belasting met 
enkele duizenden euro’s en soms ook een boete. Dit gaat lijnrecht in tegen het Vlaams beleid en het vurig 
pleidooi van Minister Tommelein die de voorbije weken en maanden alles uit de kast heeft gehaald om 
ervoor te zorgen dat bedrijven meer investeren in hernieuwbare energie. Zo kunnen bedrijven er mee voor 

zorgen dat Vlaanderen zijn doelstelling inzake hernieuwbare energie alsnog bereikt. De heer Dumarey stelt 
dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat de provincies de belasting op bedrijven aanwenden om een 
verdoken belasting op duurzame energie te heffen. Hij vraagt wat de regels en de visie van het 
provinciebestuur West-Vlaanderen zijn met betrekking tot de belastbare oppervlakte van bedrijfsgebouwen. 
 
Antwoord      
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De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, stelt dat deze vraag de pers niet onberoerd heeft gelaten en zegt dat 
de provincie West-Vlaanderen niet in dat geval is. In West-Vlaanderen vallen de daken die dienen om 
zonnepanelen te plaatsen niet onder het begrip bedrijfsoppervlakte. In West-Vlaanderen was er slechts één 
bedrijf dat toch werd belast maar omwille van het feit dat dat bedrijf zelf de gehuurde daken (voor de 
generatie van zonne-energie) in de Kruispuntbank had aangegeven als bedrijfsoppervlakte. Wanneer de 
administratie de gegevens opvraagt bij de Kruispuntbank en het bedrijf zelf die bedrijfsoppervlakte heeft 
opgegeven, dan heeft het bedrijf zelf bewijslast moeten aanvoeren om aan te tonen dat het niet ging om 
bedrijfsoppervlakte. Een foute aangifte lag aan de basis van dit euvel. Het is meteen ook het enige bedrijf in 

de provincie West-Vlaanderen die in aanraking is gekomen daarmee. De deputatie heeft recent, bij de 
voorbereiding van het belastingreglement 2018, gesteld dat zonnepanelen niet gezien worden als 
bedrijfsoppervlakte en dus niet worden belast. 
 
Repliek 
 
De heer Dumarey dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en is tevreden dat de provincie de 
ondernemers die willen investeren in duurzame energie niet belast. Hij hoopt dat op die manier verder alle 
kansen kunnen gegeven worden aan duurzaam ondernemen. 
 
 
Vraag nr. M/2017/78 

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

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

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

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

 
Mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, zegt dat de provincie West-Vlaanderen de enige provincie is met 
reders en vissersschepen. Mevrouw Decleer duidt dat haar tussenkomst geen betrekking heeft op de 
kustvisserij (het betreft hier dan schepen van minder dan 12 meter) maar wel voor de middenslagtreilers 
die ver in zee varen om te vissen. De sector staat onder druk en om die reden zijn er subsidies voor tot het 
ondersteunen van de visserij zoals voorzien in de verordening inzake het Europees Fonds voor Maritieme 
Zaken en Visserij. Als nieuwe prioriteit is voorzien dat het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid 
van ondernemingen in de visserijsector dienen bevorderd te worden evenals de werkgelegenheid in de 
sector. In realiteit zijn er ongeveer nog een zeventigtal schepen actief in de visserijsector in Vlaanderen. Het 
jongste schip is 17 jaar oud maar verschillende schepen zijn meer dan 30 jaar oud. Het is dus overduidelijk 
dat de sector aangewezen is op vernieuwing en dat nieuwe schepen dienen te worden gebouwd. Ondanks 
het fonds van 60 miljoen euro over een periode van 7 jaar en de mogelijkheid tot het aanvragen van een 

subsidie voor verbeteringen op de oude schepen is expliciet in de verordening aangegeven dat de bouw van 
nieuwe schepen niet in aanmerking voor financiële steun. Mevrouw Decleer vraagt de gedeputeerde om te 
lobbyen in Brussel om Europa ertoe aan te zetten dit artikel te wijzigen in de verordening en minstens in het 
geval dat een schip wordt vervangen door een ander schip. Verschillende reders worstelen immers met de 
vraag om een nieuw schip aan te kopen. Dat is een zeer dure investering en de vervanging/verbetering van 
een oud schip in plaats van de aankoop van een nieuw schip is om verschillende redenen van groot belang. 
Bij het opknappen van een ouder schip wordt belastinggeld verspild want er worden subsidies voorzien 
wanneer de werkgelegenheid verbetert. Bovendien zouden Vlaamse bedrijven hierdoor opdrachten 
binnenkrijgen wat goed is voor de Vlaamse arbeidsmarkt. 
 
Antwoord 
 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt de vraagsteller volledig te kunnen volgen en vindt het absurd 
dat er in het Europees beleid een absoluut verbod zit op het verlenen van subsidies voor nieuwe schepen. 
De gedeputeerde was recent te gast in Urk waar een volledig nieuw prototype schip werd gebouwd. Maar er 
kan inderdaad geen subsidie voor gekregen worden. Dat werkt contraproductief om de beste 
milieuoplossingen te vinden alsook om de beste arbeidsomstandigheden aan boord te hebben. Dat is ook 
niet onbelangrijk want het is een sector waar heel wat wordt gevraagd van de mensen die vissen. Ook naar 
hygiëne aan boord en het vinden van de meest optimale wijze om vis te kunnen bewaren aan boord is 
verbetering mogelijk. Het beste systeem zou dus zijn om ook nieuwe schepen toe te laten. Vanuit Europa is 
men wantrouwig. Europa vreest dat daardoor de capaciteit naar visserij zou kunnen uitbreiden terwijl er op 
vandaag over quota moet worden onderhandeld. Dat is echter geregeld in de quotaregeling en de 
gedeputeerde vindt het dan ook geen goed argument om de bouw van nieuwe schepen niet te willen 

stimuleren en in plaats daarvan oude schepen te vernieuwen. De gedeputeerde steunt de vraag van 
mevrouw Decleer. Het huidige plan ligt vast tot 2020. De vraag van mevrouw Decleer is al aangekaart 
geworden. De Vlaamse Overheid heeft dit ook reeds aangekaart. Samen met de landen betrokken bij het 
onderzoek naar het effect van de Brexit op de visserij, de sector en de Vlaamse Overheid moet het 
provinciebestuur mee ijveren dat dat zou veranderen. Nieuwe schepen betekent geen bijkomende capaciteit 
maar wel een verbetering van de milieuaspecten en de arbeidsomstandigheden. 
 
 
Vraag nr. M/2017/80 
van de heren Peter Roose (sp.a) en Alex Colpaert (Groen) 
 
Nutriënten in de oppervlaktewateren in landbouwgebied 

 
De heer Peter Roose, sp.a-fractievoorzitter, verwijst naar de bekendmaking van het verslag over de 
aanwezigheid van nutriënten in de Vlaamse waterlopen. Binnen de opmaak van MAP5 was één van de 
doelstellingen om het aantal overschrijdingen van het nitraatgehalte in waterlopen te beperken tot 5 procent 
van alle meetplaatsen. Over de periode van de afgelopen winter is men gestand op 21 procent. Voor West-
Vlaanderen specifiek gaat het zelfs om 37 procent. Voor het Ijzerbekken specifiek is dat zelfs 50 procent. De 
heer Roose illustreert met een kaart van de overschrijdingen in Vlaanderen waaruit blijft dat de provincie 
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West-Vlaanderen het minst goed scoort. En dit ondanks de vele inspanningen die vanuit de provincie worden 
gemaakt om oppervlaktewateren in landbouwgebied zo neutraal mogelijk te houden. De heer Roose vraagt 
hoe de gedeputeerde de resultaten van de studie ervaart, zeker bij de vaststelling dat er opnieuw een lichte 
stijging is voor de provincie West-Vlaanderen. Aansluitend vraagt de heer Roose is welke mate het 
provinciaal beleid al dan niet moet worden bijgestuurd om de Europese doelstellingen uit MAP5 te halen. 
 
De heer Alex Colpaert, Groen-raadslid, zegt dat zijn collega de problematiek voldoende heeft geschetst. Hij 
geeft aan dat hij al voor de derde keer tussenkomst in deze problematiek. Jaar na jaar stelt de heer 

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

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

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

hemelsbreed verschil wanneer enkel wordt gemeten in grote waterlopen dan wanneer metingen gebeuren 
tot in het kleinste beekje toe. In die optiek vindt de gedeputeerde dat er wel voldoende argumenten naar 
Europa toe te formuleren zijn. De situatie verbetert wel degelijk wat niet betekent dat er geen bijkomende 
inspanningen moeten worden gedaan om te blijven zakken. Er zijn trouwens al aanpassingen gebeurd 
binnen het systeem. Er zijn bijvoorbeeld waterkwaliteitsgroepen opgericht. Maar er zal nog intensiever naar 
de mensen zelf worden gestapt in de omgeving van de MAP-meetpunten. Zo kan samen met de boeren bij 
de beken zelf worden gekeken wat het probleem is en hoe het aangepakt kan worden. Die intensieve 
aanpak leidt tot resultaten. De gedeputeerde verwijst naar het Leiebekken waar in 66 procent van de 
punten de nitraatgehaltes in positieve zin evolueren. In het Ijzerbekken is dat 40 procent. Het zijn op 
vandaag nog geen groene MAP-punten maar de volumes aan nitraatoverschrijdingen zakken wel. Er wordt 
ook gesensibiliseerd. In de vaktijdschriften loopt een sensibiliseringscampagne onder de vorm van cartoons 
van de MAP-man waarlangs allerhande boodschappen worden meegegeven omtrent mest. Op velerlei 

manieren wordt dus samen met de land- en tuinbouw gewerkt rond de MAP-meetpunten. De gedeputeerde 
weet niet of deze argumenten Europa zullen overtuigen maar hij weet wel dat er geen enkele regio in 
Europa is die zoveel inspanningen doet en zo transparant zijn gegevens omtrent stikstof blootlegt. De 
gedeputeerde heeft al tweemaal met Europese ambtenaren bezoeken afgelegd om te tonen hoe wordt 
gewerkt. Wanneer bij de vraag stelt of er nog regio’s in Europa zijn waar op deze manier wordt gewerkt dan 
blijft het stil. De gedeputeerde vindt ook dat West-Vlaanderen op dat vlak een voorbeeld is. Toch is er nog 
een lange weg af te leggen wat te maken heeft met de intensieve landbouw en het feit dat West-Vlaanderen 
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meer dan 60 procent van alle groenten voor Vlaanderen produceert. In sommige teelten is het niet evident 
om de normen te halen. De gedeputeerde stelt ook dat er in feite geen alternatief is. Samen zoeken naar 
oplossingen is het antwoord en daar wil de gedeputeerde voor blijven gaan. 
 
Replieken 
 
De heer Roose bevestigt dat de provincie West-Vlaanderen zich kwetsbaar heeft opgesteld. Maar de 
gedeputeerde zelf gaan aan waarom het noodzakelijk is om veel te blijven controleren. De intensieve 

landbouw en de groententeelt zijn belangrijke factoren. Er moeten dus nog inspanningen geleverd worden. 
De heer Roose ontkent niet dat de gemaakte inspanningen tot een daling van het nitraatgehalte leiden. 
Maar uiteindelijk zal Europa West-Vlaanderen afrekenen op de norm. De heer Roose vraagt daarom of er 
een plan voor handen is om de norm te halen, dan wel dat de veronderstelling is dat de norm nooit zal 
worden gehaald. Het is belangrijk om de ambitie correct te formuleren. 
 
De heer Colpaert stelt dat de gedeputeerde er welbespraakt in slaagt om iedereen te overtuigen van de 
inspanningen die gedaan worden. De heer Colpaert vindt dat heel goed en hoopt dat de gedeputeerde op 
eenzelfde manier ook Europa zal kunnen overtuigen. 
 
 
Vraag nr. M/2017/81 

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

gebruik kunnen maken van de ferry-lijn. 
 
Antwoord 
 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, wil duidelijk stellen dat het zeer positief is dat er opnieuw een 
ferry-lijn komt. De lijn start vanaf 1 maart 2018. Het is mogelijk dat er vanaf de zomer ook ruimte zou zijn 
voor passagiersvervoer. Veel meer informatie is daarover nog niet ter beschikking. De gedeputeerde vraagt 
zich af in hoeverre het een passagiersferry zal zijn dan wel een ferry voor vrachtvervoer waar ook 
passagiers meekunnen. Dat maakt natuurlijk een wereld van verschil in termen van beleving. Dit moet dus 
verder opgevolgd worden. Belangrijk is dat het vooronderzoek uitwijst dat het een solide maatschappij is. 
De haven is niet over één nacht ijs gegaan alvorens haar goedkeuring te geven voor de nieuwe lijn. Indien 

zou blijken dat het mogelijk is moet worden gemikt op duurzaamheid. Dan moet ook gekeken worden of de 
inkomende trafiek via de vzw Toeristische Ontsluiting kan ondersteund worden. Zoals de heer Lodewyckx 
weet uit de beheersorganen van Westtoer staat de vzw Toeristische Ontsluiting momenteel “on hold” tot er 
een nieuw positief initiatief komt dat inkomend toerisme propageert. Groot-Brittannië genereert een 
dergelijke stroom.  
 
Repliek 
 
De heer Lodewyckx antwoordt dat er al vele jaren ongeduld is met betrekking tot de vzw Toeristische 
Ontsluiting en zou graag zien dat ze in actie schiet. Er is niet alleen de ferry-lijn, er zijn ook mogelijkheden 
rond spoorverkeer naar Frankrijk. Als de vzw daarin niet lukt stelt de heer Lodewyckx het verder bestaan 
van de vzw in vraag 

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

criteria overgenomen. Vorige maand lanceerde de jongerenafdeling van N-VA het idee om meer gebieden in 
Vlaanderen als nationaal park te erkennen. Daarbij werd Bulskampveld als potentieel nationaal park naar 
voor geschoven dat voldoet aan alle criteria hiervoor. In de pers vernam de heer Waelput dat een 
werkgroep effectief bezig zou zijn met de voorbereidingen voor de aanvraag van de titel nationaal park. De 
heer Waelput wil graag weten of dit bericht klopt en, indien dit zo is, hoever het staat met de 
voorbereidingen. 
 
Antwoord 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat het bericht niet klopt. Er is verwarring ontstaan tussen het 
begrip landschapspark en nationaal park aldus de gedeputeerde. Wat wel klopt is dat de provincie niet 
alleen met een werkgroep bezig is maar al jaren via een stuurgroep wordt gewerkt rond het beter op de 

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

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

voortrekker was om een gratis vrijwilligersverzekering in het leven te roepen zodat vrijwilligers een gratis 
verzekering konden krijgen. Dit voorbeeld werd door andere provincies met veel interesse gevolgd en op 
een bepaald ogenblik heeft de Vereniging voor Vlaamse Provincies dit initiatief naar zich toegetrokken om 
het te veralgemenen in Vlaanderen. Er zijn daarvoor toen middelen gekomen van de Nationale Loterij. Dit 
beleidsinitiatief liep erg vlot tot op het ogenblik dat de Vlaamse Regering besliste om de persoonsgebonden 
aangelegenheden niet langer tot het bevoegdheidspakket van de Vlaamse provincies te rekenen. De 
vrijwilligersverzekering komt dus per 1 januari 2018 te vervallen. De heer De fauw zegt dat de 
gedeputeerde terecht een schrijven heeft gericht aan alle vrijwilligersorganisaties die een beroep doen op de 
vrijwilligersverzekering met de boodschap dat de provincies dit niet langer mogen doen en dat Vlaanderen 
dit zal overnemen. Het is het Vlaamse beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media die dit overneemt. In 
haar schrijven gaf de gedeputeerde ook aan op welke webpagina de verenigingen meer informatie kunnen 
vinden. Daarop staat te lezen dat meer concrete informatie over de aanpak van het vervolg van de 

vrijwilligersverzekering volgt in de maand november alsook de tip om in te schrijven op de nieuwsbrief van 
het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media om verder op de hoogte gehouden te worden. De heer De 
fauw meent dat dit niet kan dat zoveel organisaties in het ongewisse worden gehouden. Organisaties stellen 
de vraag of ze een privé verzekeraar moeten aanschrijven omdat ze door Vlaanderen in het ongewisse 
worden gehouden. Het is een slechte zaak dat vrijwilligersorganisatie momenteel geen duidelijk hebben 
terwijl het vroegere systeem via de provincies feilloos werkte. De heer De fauw vraagt de gedeputeerde om 
de Minister te vragen op heel korte termijn duidelijk te scheppen over de vrijwilligersverzekering. 
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Antwoord 
 
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt het helemaal eens te zijn met de vraagsteller. Zij geeft 
aan 2.477 brieven te hebben verstuurd naar evenveel vrijwilligersorganisaties in West-Vlaanderen, op vraag 
van Brussel, om iedereen te verwittigen dat de vrijwilligersverzekering provinciaal ten einde loopt op 31 
december 2017. De polis is ondertussen opgezegd. Mevrouw de gedeputeerde erkent dat de situatie 
onduidelijk is, het schrijven vanuit de provincie was dat evenwel niet. Het is de website van Vlaanderen die 

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

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

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

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

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