
 

NOTULEN PROVINCIERAAD 22/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 22/02/2018 

 
Notulen 

 

  



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 22/02/2018 

 

PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 22 februari 2018 
 
Voorzitter: mevrouw Eliane Spincemaille 
Secretarissen: mevrouw Sigrid Vandenbulcke, de heer Gunter Pertry, mevrouw Lies Laridon, mevrouw 
Elke Carette 

*** 

 
De voorzitter opent de vergadering om 14 uur. 

 
Zijn aanwezig: Spincemaille Eliane (Raadslid), voorzitter; 

Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Bultinck Koen (Raadslid), Buyse Rik 
(Raadslid), Carette Elke (Raadslid), Castelein Charlotte (Raadslid), Colpaert Alex 
(Raadslid), Cool Annie (Raadslid), Coupillie Luc (Raadslid), Croes Claude (Raadslid), DE 
BETHUNE Jean, DE BLOCK Franky, De Clerck Marie (Raadslid), DE FAUW Dirk, De 
Jonghe Carine (Raadslid), De Keyser Eric (Raadslid), De Mulder Marleen (Raadslid), De 
Reuse Immanuel (Raadslid), De Roo Peter (Raadslid), De Waele Kaat (Raadslid), Decleer 
Hilde (Raadslid), Decorte Guido, Dejaegher Christof (Raadslid), Devriendt-Verbeke 
Marianne (Raadslid), Dumarey Anthony (Raadslid), Herman Peter (Raadslid), Himpe Kurt 

(Raadslid), Hoflack Luk (Raadslid), Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx Herman 
(Raadslid), Lybeer Lieven (Raadslid), Mespreuve Sophie (Raadslid), Mommerency Hans 
(Raadslid), NAEYAERT Bart, PERTRY Gunter, Pillaert Kristof (Raadslid), Ravyts Kurt 
(Raadslid), Rollez Johan (Raadslid), Roose Peter (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), 
Soens Rik (Raadslid), Tavernier Maarten (Raadslid), Van Hootegem Mieke (Raadslid), 
Van Meirhaeghe Jan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid 
(Raadslid), Vandenbussche Annie, Vandermersch Piet (Raadslid), Vandevoorde Frank 
(Raadslid), Vanhee Machteld (Raadslid), Vanlerberghe Myriam, Vanlouwe Wouter 
(Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), Vanryckeghem Martine (Raadslid), 
Vanwalleghem Marc (Raadslid), VEREECKE Carl, Verkest Hendrik (Raadslid), Verschoore 
Jef (Raadslid), Verwimp Nick (Raadslid), Waelput Tijl (Raadslid), Wenes Bart, Weydts 
Axel (Raadslid), leden; 

ANTHIERENS Geert, provinciegriffier 
 
Zijn verontschuldigd: BEKE Christine (Raadslid), Castelein Reinhilde (Raadslid), Content Jurgen 

(Raadslid), De Cuyper Bernard (Raadslid), De Plecker Hugo (Raadslid), Desoete Isabel 
(Raadslid), Janssens Tania (Raadslid), Rogiers Marleen (Raadslid), Verkinderen Gilbert 
(Raadslid), leden 

 
 

*** 
 
OPENBAAR 

 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 
De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen:  

- de heer Luk Hoflack maakt geen deel meer uit van de N-VA-fractie. Tijdens de vergadering van 
het bureau dat plaatsvond op 22 februari 2018 is beslist dat de heer Koen Bultinck voortaan 
plaatsneemt op de stoel met als nummer 69 en dat de heer Luk Hoflack voortaan plaatsneemt 

op de stoel met als nummer 70. 
De heer Hoflack neemt het woord en zegt dat zijn verwantschap met de N-VA in hart en nieren 
zit en dat dit zo zal blijven.  

- De raadsleden die drukwerk bestelden, kunnen hun bestelling verkrijgen aan de balie. Het 
briefpapier is nog niet ter beschikking. 

- Aan de balie kan elk raadslid een kandidatenbrochure van de VVP verkrijgen. 
- Op de banken: amendement van gedeputeerde Guido Decorte m.b.t. de aanduiding van een 

vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de WIV van 28 maart 2018 
en bepalen van het stemgedrag m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
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Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 

 
Vraag nr. M/2018/10 
van de heren Kurt Ravyts en Peter Roose 
Statiegeldalliantie 
 
Mondelinge vraag 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, licht zijn vraag betreffende de  statiegeldalliantie 
toe.  De deputatie van de provincie Limburg heeft op 25 januari 2018 besloten om toe te treden tot deze 
statiegeldalliantie. De zwerfvuilproblematiek rond vooral plastiek flessen is genoegzaam bekend, aldus de 
heer Ravyts. Het provinciebestuur is voor talrijke provinciale domeinen, maar ook voor waterlopen 
bevoegd. Ook daar is uiteraard veel plastiek zwerfvuil terug te vinden zegt de heer Ravyts. Een groot 
deel van de kost voor het opruimen van dit zwerfvuil is voor rekening van de lokale en dus ook 

provinciale besturen. Zelfs 90 % van deze kostprijs in Vlaanderen is voor rekening van de lokale 
besturen. De heer Ravyts is bijgevolg van mening dat hierover goed moet worden nagedacht en 
bovendien ook een beslissing moet worden genomen. Een beslissing die zich op Vlaams niveau situeert. 
Daar draait die statiegeldalliantie uiteraard om, aldus het raadslid. Er zijn ook heel veel verschillende 
initiatieven lopende in de verschillende gemeenteraden van de provincie West-Vlaanderen. De heer 
Ravyts vraagt als de deputatie van de provincie West-Vlaanderen overweegt om eveneens toe te treden 
tot deze statiegeldalliantie en dus het signaal aan Vlaamse regering te geven dat er eindelijk eens een 
beslissing over statiegeld voor onder meer petflessen moet worden genomen. 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, zegt deze oproep niet van links of rechts komt, maar van 
bottom uit, van onderuit komt. Het zijn immers vooral de gemeenten die geconfronteerd worden met de 
problematiek van zwerfafval en deze gemeenten moeten ook zorgen voor de oplossing voor het 
zwerfafval. Het is duidelijk heel wat inwoners het niet meer zien zitten om zwerfafval op te ruimen en om 

te vragen om het openbaar domein netjes te houden, alhoewel er ook zijn die vervuilen, aldus de heer 
Roose. Het belangrijkste is dat er overal in West- Vlaanderen, het raadslid verwijst hierbij naar de vragen 
van de heer Ravyts, initiatieven komen vanuit verschillende gemeenteraden en colleges van burgmeester 
en schepenen om te vragen aan de Vlaamse regering om een beslissing te nemen. Hij denkt dat de 
periode van studeren achter de rug is en dat er uiteindelijk gevraagd wordt om naar een beslissing toe te 
komen. Ook gisteren nog hebben de kustburgemeesters opgeroepen om effectief ook toe te treden tot de 
alliantie. De heer Roose denkt dat het duidelijk zou zijn mocht ook het provinciebestuur die signalen van 
de lokale besturen (de provincie is immers de  partner van lokale besturen) om toe te treden over zou 
nemen en effectief ook een signaal geeft aan Vlaamse regering dat het tijd wordt dat zij een beslissing 
nemen in dit dossier van statiegeld. Namelijk komt dit statiegeld er wel of niet en binnen welke timing en 
periode kan dit worden ingevoerd. 

 
Antwoord 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, bevestigt dat de statiegeldalliantie bedrijven, lokale overheden of 
milieuorganisaties en eigenlijk iedere andere organisatie die zwerfafval meer dan beu is verenigt. En 
samen roepen zij de regering op om structureel een aantal eerlijke oplossingen door te voeren in de 
vorm van statiegeld op alle petflessen en ook op blikjes. Dit doen zij zowel in Nederland als in België. 
Intussen weet de gedeputeerde ook maar al te goed dat er al heel wat West- Vlaamse steden en 
gemeenten zich bij deze alliantie hebben aangesloten. Dit kan men op zeer eenvoudige wijze doen, 
namelijk door zich aan te melden op de website. De gedeputeerde kan zeggen dat de deputatie daar 
zeker positief tegenover staat, maar de kwestie van dit statiegeld is ook een moeilijke discussie zegt de 
gedeputeerde. De provincie zou zich dus zeer gemakkelijk ook direct kunnen aansluiten, maar de 

gedeputeerde maakt duidelijk dat de provincie zich op dit moment grondig aan het beraden is. De 
gedeputeerde zal daarom vandaag nog geen definitief antwoord geven omdat hij vindt dat met de 
deputatie nog een aantal belangrijke argumenten moeten worden doorgenomen. Er mag niet uit het oog 
worden verloren dat door de invoer van het statiegeld tot maximaal 40 % van het zwerfvuilprobleem kan 
worden opgelost. Dit is dus geen totale oplossing, maar toch goed voor een aanzienlijk deel van het 
probleem, aldus de gedeputeerde. Het opruimen van het zwerfvuil kost heel veel geld aan de lokale 
overheden. Maar ook heel veel geld aan de provincie. De provincie wordt immers geconfronteerd met 
heel wat zwerfvuil in de provinciedomeinen zegt de gedeputeerde. Dit is ook de reden waarom er vanuit 
de lokale besturen al jaren gevraagd wordt naar een oplossing. Ook de provinciale MINA-raad volgt deze 
redenering van de deputatie en vraagt dus ook aan de provincie om over deze bijkomende vragen een 
standpunt in te nemen. Als er een systeem van statiegeld wordt ingevoerd, dan moeten deze burgers 
met het afval terug naar de winkel, dit brengt dan weer extra vervoer en verplaatsingen met zich mee. 

De gedeputeerde zegt niet dat dit positief of negatief is, maar dit zijn een aantal zaken die leven in de 
sector met toch een aantal objectieve vragen. Een systeem van inzamelen van verpakkingen in de 
winkels en warenhuizen is ook niet gratis. Deze inzameling met waarborg brengt voor de burger ook een 
extra kost met zich mee. Als het Fost Plus systeem aan huis blijft bestaan zal dit voor de burger een 
dubbele kost zijn, want beide systemen zullen immers naast elkaar blijven bestaan. Als dit Fost Plus 
systeem dan weer zou worden afgeschaft, dan is er voor velen een comfortverlies. Het zijn een aantal 
voorbeelden waarbij geen standpunt wordt ingenomen, maar waar de provincie de moeite wil doen, de 
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administratie is daar ten gronde mee bezig, om te kijken als een antwoord kan worden gevonden op 

deze vragen. Vandaar dat binnen enkele weken met een standpunt van de deputatie naar deze raad zal 
worden gekomen. 
 
Repliek 
 
De heer Ravyts dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en hoopt alleen dat het uitstel niets te maken 
heeft met enigerlei vorm van politieke afweging, want hij stelt vast dat het zowel cd&v-besturen waar 
zelfs een absolute meerderheid is, vb. de gemeente Damme, of besturen waar s.pa aan het roer zit 
lokaal besloten hebben om tot deze alliantie toe te treden. De maatschappelijke afweging die de 
gedeputeerde heeft geschetst is natuurlijk correct, maar hij denkt dat het een goed signaal zou zijn om 
de Vlaamse regering toch tot een beslissing in één of andere richting te laten komen. 
De heer Roose is tevreden over het antwoord van de gedeputeerde. De gedeputeerde beloofde in zijn 

antwoord immers binnen de drie weken te antwoorden. De heer Roose stelt dat indien elk bestuur zo 
kordaat zou zijn om binnen de drie weken in een dergelijk belangrijk dossier een standpunt in te nemen, 
er misschien nooit een alliantie had moeten gevormd worden en was er al lang een oplossing rond de 
statiegeldproblematiek. Deze kwestie duurt reeds jaren en de heer Roose is tevreden dat dit bij de 
provincie veel sneller kan gaan. De invalshoek van de heer Roose staat los van alle praktische 
modaliteiten die bij statiegeld te pas komen. Hij stelt dat als aan iets waarde wordt gegeven en mensen 
gooien het vandaag op de grond dan is de kans groot dat ze het niet meer doen en die waarde toch op 
een goede plaats terecht komt. Dat is uiteindelijk het einddoel, namelijk het feit dat gemeentearbeiders 
en vrijwilligers niet meer ingezet worden om zaken die waarde hebben en zomaar op de grond of in de 
bermen of groenzone worden gegooid op te ruimen. Dat is volgens de heer Roose een belangrijk 
invalshoek die meespeelt in deze problematiek.  
 

Vraag nr. M/2018/11 
van de heer Kurt Ravyts 
Rechtspraak Raad van State m.b.t. het PRUP regionaal bedrijventerrein Reigersburg (Ieper) en de 
mogelijke gevolgen voor andere PRUP’s 
 
Mondelinge vraag 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat de Raad van State enkele weken 
geleden via een arrest het PRUP Reigersburg dat de ruimtelijk juridische basis voor regionale 
bedrijventerreinen vormt heeft vernietigd. De heer Ravyts zegt dat het om een zeer technische discussie 
gaat. De heer Ravyts legt uit dat volgens de Raad van State het PRUP niet mocht gekwalificeerd worden 
als, hij citeert, een maatregel die het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau bepaalt. De Raad van 

State oordeelt dat als dit wordt gedaan dit niet kan door een provinciebestuur, dit kan enkel door een 
lokaal bestuur. Zo komt men weer terecht in de discussie milieuscreening versus milieueffectenrapport 
want Reigersburg is gemaakt via een screening, aldus de heer Ravyts. Daar zegt de Raad van State dat 
dit moeilijk ligt. Op de achtergrond speelt ook nog  de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die ook 
moeilijk doet rond het feit over de discussie van PRUP’s of RUP’s in het algemeen, die gemaakt zijn met 
een MER screeningsnota of met een plan MER, aldus het raadslid. De heer Ravyts vraagt zich ook af als 
de provincie daar ook niet voor bepaalde PRUP’s in een gevarenzone zit. Het raadslid vraagt wat de 
deputatie zal doen met het geval Reigersburg, want de heer Ravyts meent dat de gedeputeerde ook wel 
schrok toen hij daar mee geconfronteerd werd. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, zegt dat de heer Ravyts de problematiek goed heeft geschetst en inderdaad 

terecht stelt dat de provincie zich heeft laten leiden door het advies van de administratie om gebruik te 
maken van de screening i.p.v. de volwaardige MER-procedure. De provincie heeft dit gedaan en heeft 
zich gebaseerd op de gekende vigerende reglementering terzake. Nu is er een decreet algemeen 
milieubeleid dat Vlaanderen, het provinciale niveau en het lokale niveau apart citeert. Op basis daarvan, 
de dingen zijn wat ze zijn zegt de gedeputeerde, heeft de Raad van State geoordeeld dat door het feit 
dat provincie apart en ook gemeente apart wordt geciteerd, ze beiden niet onder lokaal bestuur vallen. 
Dit wordt veroorzaakt door de scheiding van de machten zegt de gedeputeerde. Vlaanderen wordt daar 
nu ook mee geconfronteerd. De gedeputeerde en Stephan Barbery, diensthoofd, hebben op 14 februari 
een overleg gehad met Ruimte Vlaanderen om dit verder te bekijken. Ook Vlaanderen is nog onzeker 
omtrent deze zaak, want zo’n MER screening was mogelijk op basis van twee motivaties, aldus de 
gedeputeerde. Een eerste motivatie was een beperkt gebied opgemaakt door een lokaal bestuur, maar 
dat is nu gesneuveld. Een tweede motivatie was dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn. Vlaanderen 

zou volgens de gedeputeerde binnenkort met hun juristen samen komen om te oordelen in hoeverre de 
piste dat er geen aanzienlijke milieueffecten zijn nog overeind blijft om te kunnen zeggen dat een MER 
screening voldoende is. De provincie zal moeten afwachten. Dan kan worden gezien wat de impact van 
het advies dat Vlaanderen met hun juristen gaat opmaken op eventuele andere dossiers is. Wat betreft 
de vraag van de heer Ravyts naar de andere dossiers antwoordt de gedeputeerde dat het raadslid nog 
even op zijn honger zal moeten blijven zitten. De gedeputeerde benadrukt dat het een derhalve 
belangrijk dossier is want PRUP’s zijn enorm belangrijk voor de provincie. Ook wat bedrijventerreinen 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 22/02/2018 

 

betreft zijn ze enorm belangrijk. De gedeputeerde stelt voor dat hierover een infopunt in de tweede 

commissie van maart komt. Elk raadslid zal op dat moment correct wordt voorgelicht. Wat dan 
Reigersburg betreft zegt de gedeputeerde dat het godgeklaagd is, maar de dingen zijn wat ze zijn. Het 
enige wat men kan doen is direct hernemen. Dat is ook de keuze die door de deputatie wordt gemaakt. 
Proactief, dynamisch en geen tijd meer te verliezen. In de nieuwe procedure moet begonnen worden met 
een startnota, nadien volgt een openbaar onderzoek. De gedeputeerde zegt het nodige te doen. Er wordt 
prioriteit aan dit openbaar onderzoek gegeven zodat dit nog kan gebeuren voor de zomerperiode. 
Vervolgens wordt gekeken naar de reacties, milieueffecten en opnieuw naar de voorlopige vaststelling 
van de provincieraad. Dit betekent dat het dan eind 2019 zal zijn en de harde realiteit inhoudt er een 
vertraging is van anderhalf à twee jaar is. De gedeputeerde herhaalt dat de oorzaak de scheiding der 
machten is. De provincie zal dit proactief en dynamisch opnieuw aanpakken, in de hoop dat in 2019 een 
nieuwe raad in eer en geweten zal kunnen beslissen over dit dossier. 
 

Repliek 
De heer Ravyts repliceert dat hij met belangstelling uitkijkt naar het infopunt in de commissie waar 
poolshoogte zal kunnen worden genomen over het feit als er nog ‘zieke’ PRUP’s zouden aanwezig zijn. Dit 
zou immers kunnen betekenen dat mensen bij vergunningen en dergelijke meer opnieuw de zaak zouden 
kunnen dwarsbomen, waar die ruimtelijke juridische basis zou kunnen worden betwist. Hij kijkt dan ook 
met belangstelling naar het advies uit. 
 
Vraag nr. M/2018/12 
van de mevrouw Martine Vanryckeghem 
Grensovergang Rekkem 
 
Mondelinge vraag 

Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, verwijst naar de vorige provincieraad waar door de 
fractie Vlaams Belang de problematiek van de arbeidsmobiliteit werd aangekaart. Gedeputeerde de 
Bethune antwoordde toen dat vooral op deze problematiek zou worden ingezet door de Eurometropole, 
zonder daarom de Westhoek en de site Callicanes in het bijzonder uit het oog te verliezen. Dit laatste 
bleef bij het raadslid hangen en wekte onmiddellijk een gezonde jaloezie op. Zij benadrukt dat het om 
een gezonde jaloezie gaat. Mevrouw Vanryckeghem zegt dat Rekkem evenwel ook een verloederde 
grensovergang heeft. Voor Callicanes ziet het er rooskleurig uit, de provincie West-Vlaanderen en de 
Communité de Flandre Intérieur bundelen de krachten om de grenspost en de omliggende site in 
Callicanes te herbestemmen en aantrekkelijk in te richten. Voor de grensovergang in Rekkem is de 
toekomst echter minder rooskleurig zegt mevrouw Vanryckeghem. Eind 2014 gingen de 
douanegebouwen tegen de vlakte, ondertussen zijn heel wat Interreg-middelen gevloeid naar studies 

over een mogelijke nieuwe invulling van deze site. Onder andere Leiedal heeft in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking meer dan tien jaar aan dit project, samen met enkele Franse 
partners, gewerkt. Na heel wat studiewerk resulteerde dit in een finaal voorstel bestaande uit drie 
elementen zegt mevrouw Vanryckeghem. Een venster op de grensoverschrijdende metropool zijnde een 
soort informatiecentrum met toeristische, culturele en economische info voor voorbijgangers en inwoners 
ofwel een paviljoen van de talen van Europa zijnde een interactief bezoekerscentrum, of ook een forum 
voor grensoverschrijdende samenwerking. Tot uitvoering van één van deze ideeën is het volgens 
mevrouw Van Ryckeghem spijtig genoeg nooit gekomen wegens het ontbreken van de nodige financiële 
middelen. Op de geprojecteerde foto kan worden gezien hoe de inkompoort van Vlaanderen er 
momenteel uitziet. Vlaanderen zouden zich moeten schamen voor dit triest visitekaartje, aldus het 
raadslid. De volgende foto toont hoe de site er eventueel zou kunnen uitzien. Als dat droomscenario zich 
zou voordoen dan neemt mevrouw Vanryckeghem elke dag haar fiets om er even langs te gaan. Het 

raadslid vraag of de gedeputeerde de aanpak van de grensovergang te Rekkem terug op de agenda kan 
zetten en de nodige inspanningen kan doen om hiervoor de nodige partners en middelen te vinden. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt dat men moet opletten met vergelijkingen en met 
koppelingen. De gedeputeerde kom hier straks nog heel kort op terug. De gedeputeerde is het volledig 
eens met mevrouw Vanryckeghem wanneer zij zegt dat deze grensovergangen heel cruciale belangrijke 
plekken zijn. Deze plaatsen zijn in een recent verleden voor een stuk verwaarloosd geworden, de 
gedeputeerde zegt hierbij naar niemand met enige schuld te willen gooien, terwijl daar een ongelooflijk 
dynamisch potentieel in schuil gaat als men dit op een verstandige manier aanpakt. Mevrouw 
Vanryckeghem heeft het in haar vraag over Callicanes. Callicanes was reeds ten tijde van de Romeinen 
een regionaal overschrijdend gebied of een weg. Deze zones hebben altijd iets speciaals gehad en 

verdienen inderdaad de aandacht, aldus de gedeputeerde.  De plaats die mevrouw Vanryckeghem in 
Rekkem aanwijst is van een andere omvang dan de plek van Callicanes, aldus de gedeputeerde. De 
burgemeester van Menen heeft in 2014 reeds een vraag gesteld aan de bevoegde minister Ben Weyts die 
daar toen vrij laconiek op antwoordde, aldus de gedeputeerde. Hij zei toen dat dit dossier serieus zal 
bekeken worden in 2021, zijnde de datum waarop ook de concessie van het benzinestation van Marke, 
een paar kilometer voor Rekkem, stopt. In het antwoord van de minister werd de boot wat afgehouden 
en zei de minister dat dit op dat ogenblik in de globale context zal worden bekeken. Dit antwoord van de 
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minister had wat ontgoocheling tot gevolg omdat er reeds lange tijd werd nagedacht om een mogelijk 

inhoudelijk waardevolle herbestemming aan de site te Rekkem te geven. Het gaat hier om een Vlaams 
dossier verduidelijkt de heer de Bethune. Op dit ogenblik is de provincie niet aan zet en moet de 
provincie bijgevolg haar plaats in dit dossier kennen. De gedeputeerde wil hierbij toch onmiddellijk 
stellen dat wat betreft de site Callicanes zich twintig jaar lang een spel heeft afgespeeld tussen de 
federale overheid, de Vlaamse overheid en de Franse overheden, waarbij niet tot een dialoog of een goed 
voorstel van oplossing werd gekomen. Uiteindelijk kwam er dankzij het provinciale niveau toch een 
oplossing voor Callicanes zegt de gedeputeerde. Hij benadrukt dat dit ook kon worden gerealiseerd 
dankzij de heel goede samenwerking tussen de provincie en de Franse spelers terzake: het niveau CCFI 
(intercommunale), het niveau van het departement, het niveau van de région… Een oplossing of 
doorbraak in dit dossier is voor een groot stuk ook te danken aan de diensten van gedeputeerde Decorte, 
namelijk de gebiedswerking, in het kader van het Interreg-project Frankrijk-Wallonië- Vlaanderen 
“Partons”. Dit heeft er toe geleid dat er op vandaag een consensus bestaat om in Callicanes een 

oplossing te bewerkstellingen waar iedereen zich kan in vinden. Er ligt een model op tafel zegt de 
gedeputeerde en de provincie zal in de komende dagen een Interreg-dossier indienen waarbij de 
herinrichting van de site van Callicanes met medewering van de provincie mogelijk wordt gemaakt. 
Vorige week was de voorzitter van het departement du Nord Jean René Lecerf aanwezig in de provincie 
naar aanleiding van een grensoverschrijdende vergadering tussen de provincie en het departement. De 
kwestie Callicanes werd toen opnieuw aangekaart en de voorzitter van het departement du Nord gaf zijn 
instemming. In Frankrijk zijn de departementen verantwoordelijk voor wegenissen van tweede categorie. 
De gedeputeerde zegt ook te weten en hij zegt dat Kristof Dejaeger dit zal dit bevestigen, dat ook vanuit 
Poperinge en de rechtstreeks betrokken gemeenten aan weerzijden van de grens grote belangstelling is 
om in dit dossier door te gaan. Alles wordt in het werk gesteld om de samenwerking op alle niveaus te 
formaliseren, ook met Vlaanderen. De provincie is tevens bezig met de redactie van een Interreg-project 
om de financiering en ontwikkeling mogelijk te maken. De gedeputeerde zegt af te wijken van de vraag 

omtrent Rekkem, maar hij wenst aan te tonen dat als men vaststelt dat dergelijke dossiers soms tien à 
twintig jaar in de koelkast belanden, en het toevertrouwen van een stuk van de regie in dergelijke 
dossiers aan het provinciale niveau (dit betekent evenwel niet dat de provincie alles gaat financieren) 
misschien één van de beste methodes is om uiteindelijk één en ander te deblokkeren en  vooruitgang te 
boeken. De kwestie over Rekkem zal een dossier zijn voor volgende legislatuur zegt de gedeputeerde, 
maar het dossier Callicanes waar keihard aan werd gewerkt met de gecombineerde diensten en de 
deputatie, kan volgens de gedeputeerde misschien wel een voorbeeld zijn om te tonen dat men in een 
dossier als Rekkem vooruitgang kan boeken. Als dit de definitie is van gezonde jaloezie zoals mevrouw 
Van Ryckeghem aangaf, waarbij de provincie een provinciale regie en bundeling van krachten met 
grensoverschrijdende middelen induceert en uiteindelijk vooruitgang kan boeken voor symbolische 
belangrijke plaatsen als grensovergangen, dan is de gedeputeerde partner om samen verder te werken 

aan deze kwestie, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 
Repliek 
Mevrouw Vanryckeghem hoopt dat dergelijke grote site met dynamische potentieel als in Rekkem niet 
herleid zal worden tot een nieuw en groot en luxe benzinestation. Zij hoopt dat het een waardevolle 
herbestemming zal krijgen en zij denkt dat de provincie uitstekend geplaatst is om in nauwe 
samenwerking met lokale en hogere overheden en de grensoverschrijdenden bestuursniveaus dit dossier 
te deblokkeren en er de regie van in handen te nemen. 
 
Vraag nr. M/2018/13 
van de heer Luc Coupillie 
Analyse bijdragen vanuit het Fietsfonds aan de provincie 

 
Mondelinge vraag 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, leidt zijn vraag in aan de hand van een grafiek, waar op de X-as 
jaartallen van 2007 tot 2016 staan en op de Y-as de bedragen die de provincie West-Vlaanderen heeft 
ontvangen vanuit het Fietsfonds. Deze cijfers werden aangeleverd door de dienst Mobiliteit, aldus de 
heer Coupillie. Deze gegevens komen niet van Vlaanderen, maar vanuit de provincie wenst de heer 
Coupillie te benadrukken. Het is een grillige grafiek zegt het raadslid. Hij trekt twee conclusies uit de 
grafiek. Zijn eerste conclusie is dat als naar deze legislatuur wordt gekeken van 200.000 euro (2013) 
naar 1.8 miljoen euro wordt gegaan bij het verkrijgen van geld via het Fietsfonds. Het raadslid vindt dit 
een goede tendens en stelt als de gedeputeerde er nog een legislatuur zou kunnen bijdoen hij boven de 
twee miljoen euro zou raken. In een tweede conclusie maakt de heer Coupillie een som, en stelt hij vast 
dat de provincie een som van 8,76 miljoen euro krijgt en dit eigenlijk 20 miljoen euro zou mogen 

geweest zijn. De heer Coupillie denkt dat de provincie daar elf miljoen euro laat liggen. Volgens het 
raadslid had het bedrag vanuit het Fietsfonds dus het dubbele kunnen zijn en hij verwijst hierbij naar een 
lange wachtlijst van fietsprojecten, zijnde projecten die bij de provincie zijn toegekomen en reeds een 
startnota hebben. Zo zijn er een veertigtal dossiers, aldus het raadslid. Het raadslid had graag de visie 
van de gedeputeerde gehoord hoe het komt dat dit Fietsfonds onderbenut wordt. Het raadslid zegt 
hierbij dat hij weet dat er soms moeilijkheden met grondverwerving zijn. Hij verwijst naar een dossier 
dat vorige maand ter sprake kwam, maar niet alle wachtende dossiers hebben daar mee te maken zegt 
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de heer Coupillie. Hij kan hier vanuit zijn eigen gemeente over getuigen. Zijn gemeente heeft twee 

fietsfondsdossiers ingediend bij de provincie met startnota februari 2011. Er is geen vooruitgang in deze 
dossiers zegt het raadslid. Als de heer Coupillie zijn schepen van mobiliteit hier op wijst, dan zegt zijn 
schepen dat dit de schuld van de provincie is en dan valt het raadslid om want hij weet dat de provincie 
zeer fietsvriendelijk is. De heer Coupillie begrijpt dit niet. Hij herhaalt zijn vraag, waarom werd het 
Fietsfonds in die afgelopen tien jaar zwaar onderbenut en hoe komt het dat dossiers zoals in zijn stad 
Diksmuide blijven sluimeren. Hij vraagt aan de gedeputeerde of er misschien goed nieuws op komst is. 
Minister Weyts schrijft in een perscommuniqué immers dat de tussenkomsten van Vlaanderen op 1 
januari 2018 verhoogd worden van 40 naar 50 % en dat ook grondverwerving daar zal inbegrepen 
worden voor langere trajecten. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, verwijst naar de statistiek van de heer Coupillie die start in 

2007. De gedeputeerde vraagt als het raadslid weet waarom dat deze in 2007 start. De gedeputeerde 
zegt dat het Fietsfonds in 2006 werd opgericht door de provincie West-Vlaanderen dit door zijn 
voorganger Patrick van Geluwe. Het was een goed initiatief dat nadien door de Vlaamse regering werd 
overgenomen. De gedeputeerde wil dit toch graag vermelden, want de waarheid heeft ook zijn rechten. 
Sindsdien heeft de provincie reeds meer dan 100 kilometer fietspaden en 70 kilometer groene assen 
gerealiseerd. De gedeputeerde zegt dat het raadslid maar eens moet informeren bij minister Weyts om 
te zien wat wat hij reeds heeft gerealiseerd.  De gedeputeerde zegt dat hem dit wel zou interesseren en 
nuttig is. De gedeputeerde zegt dat het zo is, hij steekt daarvoor zijn hand in het vuur, dat elke 
gemeente die een dossier indient dit dossier maximaal snel wordt afgehandeld. Dit kan soms lange tijd 
duren zegt de gedeputeerde, hij geeft dit toe. Maar alles wat klaar is wordt afgewerkt en er worden altijd 
onmiddellijk de nodige centen voorzien. De gedeputeerde legt uit dat dergelijke dossiers altijd 
gemeenschappelijke dossiers zijn. De provincie, de gemeenten en soms ook het gewest dragen een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Er moet een maatschappelijke consensus met de omwonenden gevonden 
worden. Soms is er een onteigening mogelijk. De gedeputeerde zegt dat hij honderd procent achter de 
lokale burgmeesters en colleges staat. Er wordt steeds naar gestreefd om via een overlegprocedure een 
consensus met minnelijke schikking te bereiken. De gedeputeerde denkt dat dit belangrijk is en men dit 
moeten blijven doen. Soms is het zo dat bepaalde werken worden gekoppeld om geen twee keer 
hetzelfde te moeten doen. Dit is budgettair goedkoper en zo wordt de hinder voor de bevolking 
geminimaliseerd. De gedeputeerde denkt hierbij aan Aquafin, soms is er een waterproblematiek, bruggen 
en tunnels, ook zijn er soms archeologische onderzoeken. De gedeputeerde vindt het makkelijk om te 
zeggen dat de schepen heeft gezegd dat de provincie… De gedeputeerde wil duidelijk maken dat de 
provincie en de gemeenten collegiaal samenwerken en er reeds heel veel is gebeurd en nog veel in de 
pijplijn zit. Er mag ook niet worden vergeten dat ten opzichte van andere provincies de provincie West-

Vlaanderen 60 % financiert. De gedeputeerde gaat over naar het nieuw systeem vermeld in het 
perscommuniqué van minister Weyts. Hij zegt hierbij dat het geen goede week is geweest voor minister 
Weyts, wat betreft de zwarte punten voor fietsers. De Vlaamse regering heeft op 15 december een 
beslissing genomen, maar deze is nog steeds niet gepubliceerd. Een klein, maar niet onbelangrijk 
legistiek detail, aldus de gedeputeerde. In de provincieraad van volgende maand zal het nodige worden 
gedaan om mee te geven hoe de provincie dit nieuwe besluit gaat implementeren. De gedeputeerde 
vraagt nog eventjes geduld uit te oefenen tot de volgende provincieraad. Ondertussen worden alle 
lopende dossiers maximaal snel behartigd. De gedeputeerde zegt dat als men een vraag heeft de vraag 
moet bezorgen, alleen op die manier wordt objectieve informatie verkregen. De gedeputeerde zegt een 
hekel te hebben aan uitspraken zoals ‘van horen zeggen dat’. 
 
Repliek 

De heer Coupillie zegt zeer geduldig te zijn en het de schepen zelf is die hem heeft gezegd dat de 
provincie geen geld meer heeft om dit te financieren. De provincie heeft geen provinciefonds meer. Dat 
zijn de woorden van de schepen, aldus de heer Coupillie. De provincie heeft volgens het raadslid ook te 
weinig mensen op mobiliteit om deze dossiers te trekken. Het raadslid zegt dat als de gedeputeerde niet 
op zijn vraag kan antwoorden waarom er in Diksmuide geen vooruitgang is sedert 2011, dit dan maar zo 
is en hij een beetje ontgoocheld weg gaat. 
De voorzitter besluit dat de heer Coupillie een vraag naar een algemene benadering van de problematiek 
heeft ingediend en dus in de raad geen specifieke individuele dossiers van een gemeente naar voor kan 
brengen. De voorzitter zegt dat het raadslid inzage in de budgetten en de werking van de diensten heeft 
en zich dus niet moet baseren op wat hij van horen zeggen via zijn schepen heeft. 
 
Vraag nr. M/2018/14 

van mevrouw Gerda Schotte  
Volkstuintjes in de provinciedomeinen 
 
Mondelinge vraag 
Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, zegt dat de lente ook het seizoen is om opnieuw te 
beginnen tuinieren. In de notulen van de deputatie heeft ze gelezen dat recent verschillende 
volkstuintjes werden toegewezen in het Provinciaal Domein Tillegem. Ze wijst erop dat ze in mei 2015 al 
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een schriftelijke vraag had gesteld over volkstuintjes in provinciale domeinen. De gedeputeerde 

antwoordde toen dat er enkel in Tillegem volkstuintjes aanwezig waren en dat er een wachtlijst was van 
vijf jaar. Er zou onderzocht worden of er een mogelijkheid was om bij de opmaak van het beheersplan 
van het Fort van Beieren een ‘Samen tuinen’-project op te starten. 
Mevrouw Schotte vraagt hoeveel personen er nu op de wachtlijst staan voor een volkstuintje in Tillegem 
en hoeveel de wachttijd nu bedraagt, of de volkstuintjes in Tillegem uitgebreid kunnen worden en hoever 
het staat met de plannen voor het ‘Samen tuinen’-project in het Fort van Beieren en welke stappen 
hiervoor ondertussen zijn gezet. Tot slot vraagt ze of er ook wordt overwogen om in de andere 
provinciale domeinen volkstuintjes te voorzien. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat er in Tillegem voor de volkstuintjes momenteel een 
wachtlijst is van 66 personen. De gemiddelde wachttijd is ondertussen opgelopen tot zes jaar. Wie 

eenmaal een volkstuintje in zijn bezit heeft zal het niet vlug lossen. Uitbreiding is al meerdere keren 
onderzocht. Gelet op de beperkingen inzake ruimte en de recreatiedruk op het domein nabij het regio-
stedelijk gebied Brugge, is verdere uitbreiding in Tillegem niet mogelijk. Er is echter een goede 
samenwerking met de stad Brugge, waardoor verdere initiatieven zijn genomen in de deelgemeenten 
Sint-Pieters en Sint-Jozef om het areaal aan volkstuintjes in Brugge op te krikken. 
Wat het beheerplan van het Fort van Beieren betreft, zal de provincie ruimte voorzien om een korte 
keten landbouw op te starten. Er loopt hierover, in samenwerking met de stad Brugge, een onderzoek 
om te kijken of het project levensvatbaar is. Voor dit project is er een grote vraag vanwege de inwoners 
van Koolkerke. Door de recente uitbreiding van het Fort van Beieren ontstaat de mogelijkheid om in het 
noordelijk segment van de stad Brugge volkstuintjes aan te bieden. In de loop van 2019 wordt hiervoor 
een traject opgestart, in samenspraak met de lokale actoren en de stad Brugge. 
Voor de andere domeinen is er ook vraag naar volkstuintjes, meer specifiek in het domein Wallemote in 

Izegem. Het gaat om een waardevol voorstel, maar momenteel is er hiervoor onvoldoende ruimte. 
Mogelijk kan dit ondervangen worden in een toekomstig planningsinitiatief met een RUP en een 
beheerplan. De provincie wil dit verder proberen in overleg met de stad Izegem. 
 
Repliek 
Mevrouw Schotte wijst erop dat er in Brugge blijkbaar nog een tekort is aan volkstuintjes. Ze zegt op de 
hoogte te zijn dat er in Sint-Pieters volkstuintjes zijn bij de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Het is 
een goede zaak dat deze zaken gebeuren in samenspraak.Drie jaar geleden was men ook al bezig met 
het Fort van Beieren en het is jammer dat dit project lang aansleept. Ze hoopt dat het project in 2019 
gerealiseerd zal zijn en dat men in de andere provinciedomeinen aandacht zal hebben voor volkstuintjes. 
 

Vraag nr. M/2018/15 
van de heren Alex Colpaert en Hendrik Verkest 
Vervoersregio’s 
 
Mondelinge vraag 
De heer Alex Colpaert, Groen-raadslid, zegt dat Vlaanderen in 2015 het besluit nam om in de plaats van 
basismobiliteit de focus te leggen op basisbereikbaarheid. Mensen moeten zich met het openbaar vervoer 
vlot kunnen verplaatsen dankzij een vraag gestuurd vervoersaanbod. Buiten het trein- en kernnet, met 
vervoer op de grote assen, moet een aanvullend net, met aansluitende buslijnen en vervoer op maat 
door lokale partners of private initiatieven, een oplossing bieden voor lokale vragen omtrent de 
mobiliteitsarmoede die in sommige regio’s van Vlaanderen te betreuren valt. De Westhoek werd daarbij 
vorig jaar uitgekozen als proefregio. Er werd een vervoersregioraad samengesteld, bestaande uit de 

schepenen van mobiliteit uit de Westhoekgemeenten, samen met hun mobiliteitsambtenaren, het 
departement Mobiliteit en Openbare Werken, het departement Ruimte Vlaanderen, de NMBS, Infrabel, 
De Lijn en het provinciebestuur. Het tijdschrift van de WVI, editie januari, berichtte dat de 
vervoersregioraad van de Westhoek een voorstel heeft uitgetekend voor het kernnet waarvoor ze advies 
moet uitbrengen. Het advies is ook gevraagd voor het aanvullend net, waarvoor de vervoersregioraad 
zelfs beslissingsrecht heeft. 
Gezien de provincie in deze raad vertegenwoordigd is, vraagt de heer Colpaert hoe het voorstel er 
concreet uitziet, wat hiervan te verwachten valt als verbetering voor de mobiliteit in de Westhoek, 
hoever de besprekingen staan voor het vervoer op maat, wanneer het voorstel hiervoor gefinaliseerd zal 
worden en op welke manier de huidige en potentieel toekomstige gebruikers van het openbaar vervoer 
betrokken zijn geweest of betrokken zullen worden bij de verdere uitwerking van de voorstellen. 
De heer Hendrik Verkest, CD&V-raadslid, zegt dat de Vlaamse overheid, in functie van het realiseren van 

de basisbereikbaarheid, bezig is met de opstart van de vervoersregio’s en de oprichting van de 
vervoersregioraden. Basisbereikbaarheid staat voor het kunnen bereiken van de belangrijke 
maatschappelijke functie van een vraaggericht vervoerssysteem met een optimale inzet van middelen. 
Via de basisbereikbaarheid worden vier vervoerslagen samengebracht, meer bepaald het treinnet, het 
kernnet openbaar vervoer, het aanvullend net openbaar vervoer en het vervoer op maat. Het laatste 
moet zorgen voor een efficiënte invulling van de lokale vervoersvragen die niet door de andere 
vervoerslagen worden vervuld.  
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De vervoersregioraden, die bestaan uit een beleidsgroep en een coördinerend projectteam, moeten de 

basisbereikbaarheid in de vervoersregio’s bewaken, sturen en evalueren. In de vervoersregioraden 
worden de Vlaamse instanties, NMBS, Infrabel en de gemeenten betrokken. De provincie staat er niet bij 
en is nochtans als grondgebonden bestuur medebevoegd voor mobiliteit en ruimtelijke ordening. De 
provincie besteedt in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, voortbouwend op het Vlaamse, heel wat 
aandacht aan de categorisering van de wegeninfrastructuur en de selectie van de gewenste ruimtelijke 
nederzettingsstructuur, met, naast de Vlaamse selectie van regionale stedelijke gebieden en de 
kleinstedelijke kernen, de hoofddorpen, woonkernen en de zogenaamde overige kernen buitengebied. De 
vraag stelt zich of dit beleidskader van de provincie mogelijk is en ingezet dient te worden bij de 
afbakening van de vervoersregio’s in de provincie West-Vlaanderen. Het lijkt de heer Verkest logisch dat 
de verbinding naar en tussen alle kernen die zijn afgebakend in het Vlaamse en Provinciale Structuurplan 
dé ruggengraat moet zijn van het kernnet en het aanvullend net inzake openbaar vervoer. 
De heer Verkest vraagt welke visie of voorstellen de provincie hierover heeft en welke acties ze als 

streekmotor in deze mobiliteitskwestie wenst te nemen. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt ten volle de aandachtspunten en bekommernissen van 
beide sprekers te begrijpen. De provincie heeft in deze problematiek historisch heel wat knowhow en 
expertise. Toen de conceptnota ‘Basisbereikbaarheid’ door de betrokken minister werd voorgesteld is 
gezegd dat de expertise zou worden verzilverd. In de verzilvering van die expertise en de conceptnota 
van 37 pagina’s wordt de provincie eenmaal vermeld. Meer komt de provincie niet aan bod. De 
vervoersregioraad heeft kennisgenomen van het pilootproject ‘Vervoersregio Westhoek’. De voorstellen 
kunnen ten gepaste tijde naar voor worden gebracht op de tweede commissie. Er zijn echter nog heel 
wat vragen bij de financiering. Ook is er geen onderzoek of enquêtering gebeurd van huidige en 
potentiële gebruikers. Toch is het initiatief heel belangrijk voor de ontplooiing van de Westhoekregio. Op 

woensdag 21 februari vond er in het provinciehuis Boeverbos een roadshow ‘Basisbereikbaarheid’ plaats. 
Daarbij hebben de vertegenwoordigers van de Vlaams overheid uitleg gegeven aan de lokale besturen. 
De inleiding werd gegeven door de gouverneur. De heer De Block citeert hieruit twee quotes: 
‘Basisbereikbaarheid is duidelijk een belangrijke hervorming en heeft uitleg nodig. Daarom zijn we hier 
samen in de raadzaal van ons provinciehuis Boeverbos. De provincie is een belangrijke kennis- en 
expertisepartner van West-Vlaamse besturen, zeker ook voor mobiliteit. Ik denk aan fietspadenbeleid 
waarbij de provincie de partner is van de gemeenten. Niet super zichtbaar, wel super nuttig. Voor het 
komend mobiliteitsverhaal in West-Vlaanderen kan de provincie het verschil maken. Dat weet ik uit 
praktijkervaring, vanwege de grote expertise en met hun goed functionerende gebiedswerking. Ze zijn 
een partner voor de bovenlokale mobiliteitsuitdagingen die typisch West-Vlaams zijn.’ 
‘De vijf uitgetekende vervoersregio’s in West-Vlaanderen vormen samen het gebied van onze provincie. 

Ze stemmen ongeveer overeen met de gebieden van de provinciale regiowerking. Dat is een belangrijk 
gegeven omdat we weten hoe die regiowerking werkt.’ 
De heer De Block vindt dit gegeven belangrijk want het is een realiteit. Iedereen heeft er belang bij om 
te benadrukken dat de provincie een belangrijke partner is in het verhaal. De provincie en de deputatie 
zijn bereid om hierin hun rol te spelen en, in een nieuw concept, mocht dat gevraagd worden door de 
betrokken lokale besturen, zelfs een grotere rol dan momenteel het geval is. De provincie blijft 
momenteel een stukje op zijn honger zitten en de heer De Block vindt dit pijnlijk. Daarom onderschrijft 
hij voor 200 % het pleidooi van de gouverneur. Ook in de andere provincies zou een analoge benadering 
bestaan. Vraag is of het gezond verstand en het gebruik maken van expertise primeert op het 
fundamentalisme om te zeggen dat de provincies een vorm van malaria zijn die eruit moeten. 
 
Repliek 

De heer Verkest zegt samen met de gedeputeerde te betreuren dat de minister voorlopig de provincie in 
het vervoersdossier niet erkend. Hij verliest daarmee expertise, snelheid, efficiëntie en kwaliteit. Het is 
jammer voor het onderwerp zelf en jammer dat hierbij de politiek primeert op de inhoud. 
De heer Colpaert zegt ook te erkennen dat in deze problematiek een schakel ontbreekt. De provincie 
staat dicht bij de bevolking en kan ook naar de bevolking luisteren. Dat is heel belangrijk. De heer 
Colpaert dringt er dan ook op aan dat de provincie die rol blijft spelen en blijft luisteren naar de 
gebruiker van het openbaar vervoer en mensen die het vervoer zullen moeten gebruiken. 
 
Vraag nr. M/2018/16 
van de heer Hans Mommerency 
Perspectief plattelandsfonds in de toekomst voor de gemeenten 
 

Mondelinge vraag 
De heer Hans Mommerency, CD&V-raadslid, zegt dat in de huidige legislatuur het plattelandsfonds een 
onderdeel vormde van het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), waarin de 
provincie niet alleen een financiële, maar ook een coördinerend en stimulerende rol kreeg toebedeeld. 
Via dit fonds konden diverse gemeenten uit de provincie volgens een duidelijk traject, waarbij inspraak 
en participatie van de bevolking, maar ook ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en dynamiek centraal 
stonden, bij het fonds betrokken worden. Het fonds was niet alleen de steun en de kracht om een project 
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te realiseren, maar vaak ook de hefboom om het project erdoor te krijgen en dorpskernen, 

speelomgevingen en andere vormen van openbare infrastructuur in de landelijke gemeenten te 
realiseren.  
De heer Mommerency vraagt of er voor de gemeenten in de toekomst enig perspectief bestaat op een 
voortbestaan van het fonds en welke stappen er ondernomen zijn om de doorstart van het fonds en de 
werking ervan op te zetten. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, vindt het een belangrijke vraag want West-Vlaanderen heeft een 
sterk plattelandsbeleid. De provincie ondersteunt de plattelandsontwikkeling vanuit twee componenten, 
enerzijds het PDPO III-verhaal en anderzijds het Platteland+ verhaal. 
PDPO III is een financiële samenwerking tussen de provincie, Vlaanderen en Europa, met een 
respectievelijke participatie van 25%, 25% en 50%, waarbij de provincie het technisch en voorbereidend 

werk op zich neemt. De strategie is in volle uitrol en loopt momenteel tot 2020. Voor Midden West-
Vlaanderen en de Westhoek vallen hieronder de leader-programma’s. Er is ook het luik 
omgevingskwaliteit en de samenwerkingsprojecten stad-platteland, waarbij in West-Vlaanderen wordt 
ingezet op de voedselstrategieën. 
Platteland+ is een zuivere samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid, 
waarin ieder voor 50% participeert in de kosten voor de betoelaging. Ook deze ondersteuning is voorzien 
tot en met 2020. Hiervoor is er vanuit Vlaanderen minder cofinanciering aanwezig, waardoor ook het 
provinciaal aandeel wat is gedaald. Concreet betekent dit dat er middelen zijn vrijgekomen bij de 
provincie waarover de provincie autonoom kan beslissen voor de verdere aanwending. In de huidige 
legislatuur werd dan ook geopteerd om dit als een extra financiële steun toe te kennen aan de projecten 
van Platteland+ die jaarlijks worden goedgekeurd. Het komt neer op een extra jaarlijkse provinciale 
toelage van 108.000 euro, procentueel te verdelen over de goedgekeurde dossiers. De middelen van het 

plattelandsbeleid kunnen bijgevolg worden toegekend tot in 2020, wat concreet betekent dat dossiers 
gerealiseerd kunnen worden tot in 2023. 
Voor de verderzetting in de toekomst zijn de eerste verkennende gesprekken onder de partners gestart. 
Veel zal van deze besprekingen, die hun tijd zullen vragen, afhangen. De heer Decorte hoopt dat men zal 
kunnen landen tegen 2022, om dan voor de verderzetting van de projecten opnieuw klaar te zijn vanaf 
2023. Europa zal hierin ook een belangrijke rol spelen. Alles wordt eraan gedaan om dit in een volgende 
legislatuur verder te zetten. 
 
Repliek 
De heer Mommerency meent dat Platteland+ het buitenbeentje is en zegt te hopen dat deze gesprekken 
goed verlopen omdat zij ook direct invloed hebben op de gemeenten. Hij wenst de heer Decorte dan ook 

veel succes in het overleg. 
 
Vraag nr. M/2018/17 
van de heer Christof Dejaegher 
Ontvolking van de provincie West-Vlaanderen 
 
Mondelinge vraag 
De heer Christof Dejaegher, fractievoorzitter CD&V, zegt dat hij zijn vraag over de geboortecijfers wil 
stellen vanuit een bestuurlijke invalshoek. Bij de geboortecijfers ‘as such’ wordt in West-Vlaanderen een 
natuurlijk tekort vastgesteld. Enkele weken geleden verscheen, naar aanleiding van de bekendmaking 
van de geboortecijfers 2017 door het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, in de Standaard een 
artikel onder de niet mis te verstane titel ‘Vlaanderen ontvolkt aan de uiteinden’. De subtitel ging nog 

verder en de heer Dejaegher citeert: ‘In 2017 werden weer minder kinderen geboren dan het jaar 
ervoor, vooral in West-Vlaanderen en Limburg. Dankzij migratie ontvolkt Vlaanderen toch niet’. 
Volgens de woordvoerder van het studiecentrum zijn er globaal gesproken geen redenen voor paniek 
omwille van enkele logische demografische ontwikkelingen. Toch concludeerde het krantenartikel dat in 
Limburg en West-Vlaanderen het geboortecijfer het meest was gedaald. Reden hiervoor is niet alleen 
omdat er minder allochtonen wonen, maar ook omdat jonge mensen uitwijken naar Antwerpen, Gent en 
Brussel, waar veel werkgelegenheid is. De jeugd trekt naar de universiteiten van Gent of Leuven of 
kiezen voor Antwerpen dat veel hogescholen telt en blijven daar na hun studies hangen. Van deze 
conclusie zullen weinig West-Vlamingen raar hebben opgekeken. Niet toevallig zijn het ook Limburg en 
West-Vlaanderen die een volwaardige universiteit moeten missen. Nochtans is veel te herleiden tot een 
perceptieprobleem. West-Vlaanderen herbergt niet alleen troeven op het vlak van levenskwaliteit maar 
kent ook een sterke economie, die misschien zelfs minder crisisgevoelig is dan andere economieën in 

Vlaanderen. Op het vlak van samenwerking met hogescholen en universiteiten en de versterking van de 
kenniseconomie en de economie in zijn geheel doet de provincie heel wat inspanningen. Ook aan het 
imago van de provincie heeft het bestuur hard gewerkt. 
Andere maatschappelijke actoren zoals Voka doen ook hun deel in het belang van de bedrijven met 
acties zoals ‘Kere ke were’. Regio’s zoals de Westhoek focussen met de ‘Westhoek Nieuwe Wereld’-
campagne op het aantrekken of behouden van jongeren en jonge gezinnen. 
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De heer Dejaegher vraagt of dit het moment is om in de eerste plaats de violen te stemmen met de 

provincie Limburg en een gezamenlijke aanpak te bedenken en of het niet is aangewezen om samen met 
alle West-Vlaamse gemeenten en maatschappelijke actoren na te denken over een gemeenschappelijke 
strategie op lange termijn. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat het de heer Dejaegher siert om de problematiek in de 
raad ter sprake te brengen. Met de vraag wordt immers een spijker geslagen met een heel serieuze kop. 
Eerdere persartikels lieten immers verstaan dat het provinciegevoel heel veel sterker is dan men denkt. 
Het bepaalt de mobiliteit inzake woon-werkverkeer en het verhuisgedrag. Het sluimerend provinciegevoel 
is dan ook het sterkst in de periferie van Vlaanderen, meer bepaald West-Vlaanderen en Limburg. De 
eigenheid van deze twee uiterste provincies moet dan ook in acht worden genomen omdat beiden buiten 
de Vlaamse Ruit vallen en minder evidente kanalen hebben om Vlaamse steun te capteren. 

De heer Decorte wijst erop dat men, om het in het West-Vlaams te zeggen, al die jaren ‘zijn plan heeft 
moeten trekken’. Met eigen middelen en mensen is heel wat gerealiseerd, waaronder de aanpak van de 
gebiedsgerichte werking, van theorie naar praktijk tot een heus organisatiemodel waar Vlaanderen naar 
opkijkt. Door het uitbouwen van een regio gestuurde werking, aangestuurd door de streekhuizen en in 
overleg met de regionale partners, de RESOCS, de intercommunales, de lokale besturen en de 
streekpartners, is de provincie erin geslaagd om onmiskenbaar een sleutel te worden op de regionale 
samenwerking. 
Juist deze regionale samenwerking geeft troeven om de problematiek die in de vraagstelling wordt 
geschetst het hoofd te bieden en aan te pakken. Ook de traditie van de samenwerking binnen de 
provincie West-Vlaanderen maakt dit zo sterk. De provincie moet deze realiteit durven aangrijpen om er 
verder op in te spelen. In Limburg en West-Vlaanderen maken de provincies in samenwerking met de 
lokale overheden nog een duidelijk verschil. Dat kan een doorn zijn in het oog van sommige politici, 

desalniettemin blijft het een realiteit. Deze werking vraagt inspanning maar loont zeker op langere 
termijn. Het vraagt ook investering in mensen en tijd en het kader dat door de hogere overheid wordt 
opgelegd moet dan ook aan beide provincies de nodige speelruimte geven. De provincie moet er dan ook 
bij Vlaanderen op aandringen om oog te hebben voor het Vlaanderen buiten de Vlaamse Ruit. 
De heer Decorte besluit met een zinnetje dat rijmt: ‘Niet elke Vlaamse duit moet verdwijnen in die Ruit’. 
 
Repliek 
De heer Dejaegher zegt te onthouden dat, om in deze situatie een kentering teweeg te brengen, een 
strategie kan ontwikkeld worden via de regionale invalshoek. Hij herhaalt zijn oproep om de krachten te 
bundelen, zowel tussen de provincies West-Vlaanderen en Limburg, als tussen alle maatschappelijke 
actoren en met de steden en gemeenten. 

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 2 Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van de WIV van 28 maart 2018 en bepalen van het stemgedrag m.b.t. de 
voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de AZF-

commissie over dit agendapunt. 

De voorzitster deelt mee dat de concrete locatie, data en uur van de buitengewone algemene 
vergadering nog zal worden meegegeven. Ook aanvullend op deze buitengewone algemene vergadering 
zal er voorafgaandelijk een algemene vergadering plaatsvinden.  

De heer Tavernier, Groen- raadslid, richt zich naar de heer Jean de Bethune, gedeputeerde. De heer Jean 
de Bethune zal wel tevreden zijn dat dit deel van de lijdensweg van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem 
bijna achter de rug is. Na de overdracht van algemeenheid zal er eindelijk een nieuwe beheerstructuur 
zijn. Hij noemt het een lijdensweg omdat het bijna vier jaar geduurd heeft om tot dit resultaat te komen. 
Het besluit waarin men de krachtlijnen van die nieuwe beheerstructuur goedkeurden, uiteraard met 
tegenstemmen van Groen, dateert al van april 2014. Daarvoor werd reeds 7 jaar gewerkt aan een 
structuur die er dan uiteindelijk niet is gekomen. Het is nog maar het eerste deel van deze lijdensweg. In 
de periode 2014-2023 moet er immers voor gezorgd worden omwille van de Europese staatsteunregels, 

dat de regionale luchthavens o.a. de luchthaven Kortrijk-Wevelgem, niet meer met overheidsmiddelen 
moeten geëxploiteerd worden. Het zal nog een grotere uitdaging worden dan het opzetten van een 
nieuwe structuur. De evolutie is in die periode niet positief te noemen. De gebruikscijfers dalen en de 
kosten stijgen. De komende twee jaar heeft men dan nog de werkzaamheden op de luchthaven om de 
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reeds langgevraagde noodzakelijke infrastructuuraanpassingen te doen. Dit zal een impact hebben op 
het gebruik ervan. Er zal dus wel een tijdje een eenvoudig excuus zijn om te verantwoorden dat het 
commercieel succes van de luchthaven uitblijft. Als hij spreekt over slechte cijfers, zal natuurlijk straks 
het antwoord komen dat het voorbije jaar de gebruiksmogelijkheden van de luchthaven beperkt waren 
door de problemen met de luchtverkeersleiding en dat dit een impact heeft op die cijfers. Dat is nu 
opgelost door Belgocontrol, meteen belangrijk en verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de 
meerkost. Er schiet dus nog een jaar of vier over om de echte uitdaging aan te pakken nl. de luchthaven 
commercieel rendabel te maken wat de voorbije 15 jaar niet lukte. Hij is zeer benieuwd. Eén klein 

lichtpuntje is er in heel dit verhaal. Een nieuwe CEO voor de luchthaven kan er misschien voor zorgen 
dat er eigenlijk werk gemaakt wordt om een constructieve dialoog met de omwonenden die de hinder 
van deze luchthaven ondergaan. Hij heeft dit eerder in verschillende fora aangekaart. Men beseft wel 
degelijk dat de nieuwe verantwoordelijke niet alleen technisch ook een goeie manager is. Hij is nog niet 
helemaal overtuigd. Hij is deze week naar de jaarlijkse info-en overlegvergadering geweest die de 
luchthaven moet georganiseerd worden volgens de milieuvergunningen. Hij weet niet of de toekomstige 
hoofdaandeelhouder nl. POM aanwezig was op de laatste vergadering. Het gebeurde nog niet in een 
constructieve sfeer zoals vroeger. Wel is er voor het eerst een informatietool in het vooruitzicht gesteld 
die zou moeten mogelijk maken om tegemoet te komen aan de nodige transparantie die men vandaag 
zou verwachten van een overheidsinstelling. Hij hoopt dat dit volgend jaar in orde komt. Hij is zeer 
benieuwd. 

De heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, hij vervangt mevrouw Reinhilde Castelein maar hun 

standpunten zijn meer dan ooit gelijklopend. Hij is een beetje verslaafd aan google. Als hij in google de 
luchthaven Kortrijk-Wevelgem intypt, is het eerste dat naar voorkomt is de heer Daem uit Wevelgem. Hij 
is voorzitter van dit gebeuren om het zo te omschrijven. De heer Daem stelt dat luchthaven Kortrijk 
Wevelgem een bron van welvaart biedt. Het persbericht dateerde van juli 2017, er was nog niet eens een 
sluitend akkoord met Belgocontrol. Vorige maand omschreef de directie van de luchthaven 2017 als een 
overgangsjaar. 2018 moet dan ook heel wat beter worden. Cijfers tonen aan dat 2017 het slechtste jaar 
in zes jaar tijd maar ook het op drie na slechtste van 35 jaar. Het aantal vliegbewegingen daalde met 13 
procent. De traffic cijfers waren tegenvallend zowel als het zakelijk verkeer als voor de oefen- en 
vrijetijdsvliegerij. U zult begrijpen dat voor een luchthaven die zich als internationaal zakenluchthaven 
wil profileren een vermindering van het aantal zakenvluchten met liefst 20% lichtjes onrustwekkend te 
noemen is. Eigenlijk staat deze luchthaven met de langverwachte overdracht van algemeenheid voor een 
enorme opgave. Weet men dat er zowel 30 jaar geleden als 10 jaar geleden op jaarbasis meer 

zakenvluchten waren dan de cijfers van vorig jaar. Men trappelt ter plaatse al enkele jaren.  
Daarenboven werden er ook heel wat minder medische vluchten geregistreerd, de lege terugvluchten 
inbegrepen. Ambulancevluchten en orgaantransport gebeuren ook amper. Enkel het helikopterverkeer 
neemt toe en tekent nu al een kwart van het vliegverkeer. Men weet dat dikke wolken samentroepten 
boven de luchthaven in 2016. Het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart stond na 
een negatieve audit geen IRF vluchten meer toe. Er kwam het op neer dat het vliegverkeer enkel bij 
mooi weer. Uiteindelijk schoot Belgocontrol ter hulp met een actieplan om de IRF vluchten terug mogelijk 
te maken. Er werden nieuwe vliegprocedures uitgewerkt, er werden verschillende personeelsleden 
aangetrokken. Inderdaad op 9 november 2017 werden er nieuwe IFR vluchten mogelijk gemaakt. Met de 
komst van Belgocontrol wordt hopelijk een gigantische stap vooruit gezet worden in de verdere 
ontwikkeling en van professionalisering van de luchthaven. De POM beschikt over 57% van de aandelen 

van de NV. Daarom zal men vanuit deze provincieraad nauwgezet alles opvolgen. Voor het Vlaams 
belang kan dit enkel een positief hebben op ondernemers. Het is nu immers uiterst belangrijk dat de 
noodzakelijke investering om het behoud en dat deze exploitatie verder geprivatiseerd. Men heeft het 
gehad over de investering. Voor ons moet het de bedoeling zijn dat de participatie van de Vlaamse 
overheid wordt opgetrokken tot meer dan 51 procent. Dat het uiteraard een Vlaamse regionale 
luchthaven wordt. 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, dankt voor de aandacht, de reflecties over dit complex dossier. 
Hij denkt niet dat hij vandaag dit debat moeten heropenen. Een aantal elementen zijn cruciaal. Op 28 
maart 2018 zal de stap worden gezet om het pad te effenen voor die professionalisering, voor de echte 
transformatie van de luchthaven van een intercommunale naar professionele organisatie die zijn naam 
waardig is. Hij is het eens dat Vlaanderen op middellange termijn hun verantwoordelijk zal moeten 
nemen en dat men uiterlijk 31 december 2023 werd geplaatst. Indien men de geschiedenis zou nagaan, 

zal men zien dat de provincie heeft gepleit om onmiddellijk de stap te zetten naar die structuur. Het is 
vanuit Vlaanderen dan niet gebeurd. Vanuit de provincie heeft men dan gezegd we zitten met een 
keuze., ofwel doeken we de zaak op of we geven dit een kans. Hij heeft toen gezegd dat een 
intercommunale een totaal geen aangepaste structuur is om dergelijke faciliteiten te beheren. Probleem 
is in dit verhaal dat men echt operationeel zal zijn op het moment als die nv wordt opgericht. De 
overdracht van algemeenheid heeft plaatsgevonden. Dit punt is precies het groen licht om op 28 maart 
2018 die stap te zetten. Dit betekent een professionele structuur die zich kan richten tot de essentie 
zijnde dat men morgen een zakenluchthaven op de kaart wordt gezet, in een duurzaam perspectief. We 
hebben sinds jaren geleden als partner projecten opgezet. De intentie, inspanningsverbintenis is er om 
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zich maximaal te integreren in een leefbare omgeving. Vandaag zijn er middelen, een nieuwe structuur 
zal gestalte krijgen. Men gaat eveneens de samenwerking met Belgocontrol verder aan te gaan. Nu zijn 
we reeds aan het onderzoeken hoe we de professionalisering en de privatisering aan het voorbereiden 
zijn. Er komen dus effectieve, cruciale stappen in de komende weken. De eerste stap staat voor de deur.  

De heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, is verheugd met dit antwoord en met de geschetste 
toekomstperspectieven en strategische keuzes. Het is inderdaad de bedoeling om dit te doen landen 
tegen eind 2023. De oplijsting van de negatieve cijfers wordt door u onderschreven, een bekentenis van 
formaat.  

De heer Tavernier, Groen- raadslid, vond al dat er een vreemde definitie was van gedepolitiseerde raad 
van bestuur maar het is een intentie van de toekomst en geen schrijven van de huidige situatie.  

De voorzitter geeft weer dat de voorgestelde vertegenwoordiger de heer Lieven Lybeer is. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het  besluit van 
agendapunt 2. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 40 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Schotte, Spincemaille, 
Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Bultinck, Colpaert, 
Croes, de Bethune, De Block, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, 
Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
 
GEHEIME STEMMING 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen tegen 5 neen-stemmen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE W.I.V. 
OP 28 MAART 2018 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG VAN DEZE VERTEGENWOORDIGER 
MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 

 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1 

 
- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij 

decreet van 18 januari 2013 
 

- Het besluit van de provincieraad van 24 november 2015 waarbij de heer Lieven Lybeer werd 

aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op alle gewone en buitengewone algemene 
vergaderingen voor de verdere duur van de legislatuur  
 

- De uitnodiging dd. 27 december 2017 voor de buitengewone algemene vergadering van de W.I.V. op 
28 maart 2018 met volgende agendapunten: 
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1° Omstandig schr if te l i jk vers lag van de raad van bestuur conform art ikel 770 
van het  Wetboek van vennootschappen iuncto  art ikel 761 § 1 van het 
Wetboek van vennootschappen.  
(Verslag van de raad van bestuur in bi j lage 1; d it vers lag wordt midden 
februar i 2018 op bas is van de resultaten per 31 december 2017 
geactua l iseerd en nagestuurd en ter inzage gesteld van de vennoten op de 
zete l van de vereniging)  
 

2° Bes l iss ing tot  overdracht van algemeenheid van de onderhavige 
dienstverlenende verenig ing onder de rechtsvorm van een coöperat ieve 
vennootschap met beperkte aansprakel i jkheid “West -Vlaamse 
Intercommunale Vl iegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de 
verkr ijgende naamloze vennootschap “Internationale Luchthaven Kortr ijk -
Wevelgem”, met zete l te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat  1 bus 1,  
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afd el ing Kortr ijk, met 
ondernemingsnummer 0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, 
overeenkomst ig het voorste l van overdracht.  
(Ontwerp van akte houdende het  voorste l tot overdracht van a lgemeenheid 
in bi j lage 2) 

 

3° Volmacht tot overdracht.  
 
4° Schorsing van de vergader ing.  
 
5° Lez ing, bespreking en toel icht ing van het verslag van de raad van bestuur 

en van het  vers lag van de commissar is -rev isor met betrekk ing tot het 
lopende boekjaar –  Goedkeur ing van de jaarrekening over het  lopende 
boekjaar,  a fges loten op heden –  Kwijt ing aan de bestuurders en aan de 
commissar is-revisor.  

     (Jaarrekening en vers lagen van de raad van bestuur en van de 
commissar is-revisor worden midden februari  2018 nagestuurd)  

 

6° Vers lag door de raad van bestuur tot toel icht i ng van het voorste l  tot 
ontbinding van de dienstver lenende verenig ing, opgemaakt overeenkomst ig 
art ikel 181 § 1 van het  Wetboek van vennootschappen; b i j d it  vers lag is een 
staat van act iva en passiva gevoegd die niet meer dan dr ie maanden 
voordien is vastgesteld.  

     Vers lag opgemaakt door de commissar is -revisor van de dienstverlenende 
verenig ing, over de staat van act iva en pass iva gevoegd bi j het  vers lag van 
de raad van bestuur.  

    (Vers lag door de raad van bestuur in b i j lage 3 - Staat  van act iva en pass iva 
en vers lag van de commissar is -rev isor worden midden februar i 2018 
nagestuurd) 

 
7° Voorste l tot ontbinding van de dienstver lenende verenig ing na vaststel l ing 

dat dr ie vierden van het aantal  deelnemende gemeenten h iertoe verzoeken 
op grond van de daartoe strekkende gemeenteraadsbes l iss ingen.   

    (Verzoek tot vervroegde ontbinding van de WIV door de deelnemende 
gemeente in b i j lage 4 -  Ontwerp van akte in b ij lage 5)  

 
8° Voorste l tot afslui t ing van de vereffen ing.  
    (Ontwerp van akte in b ij lage 5)  
 
9° Vo lmacht formal ite iten.  

 

- De beslissing van de provincieraad van 26 oktober 2006 waarbij de provinciale 
vertegenwoordiger werd gemachtigd om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde 
agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van de WIV van 21 maart 2007 
goed te keuren, mits de uitkering van de 618 terug te nemen aandelen door de provincie 
gebeurde tegen de intrinsieke waarde 
 

- De vaststelling dat de provincie West-Vlaanderen een aandeel van 20% bezit in de W.I.V. en 
POM West-Vlaanderen een aandeel van 57% in de NV ILKW; de vaststelling dat de W.I.V. in 
algemeenheid zal overgedragen worden aan de NV ILKW in de zin van artikel 770 van het 
Wetboek van Vennootschappen, wat impliceert dat alle activa en passiva, rechten en plichten 
van de WIV overgedragen worden aan de NV ILKW; de vaststelling dat er geen openstaande 
vorderingen van de provincie West-Vlaanderen t.a.v. WIV bestaan m.b.t. de participatie van de 
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provincie in WIV (aandelenstructuur);  
 

- Het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van de W.I.V op 28 maart 
2018 goed te keuren. 
 
 
Art.2: 

 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de W.I.V.. 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Wijziging van het besluit van 20 december 2012 van de provincieraad tot 
goedkeuring van het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
Het besluit wordt aangenomen met 42 ja-stemmen tegen 0 neen-stemmen bij 1 onthoudingen. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE 
PROVINCIERAAD VAN 20 DECEMBER 2012 BETREFFENDE HET AANTAL, DE SAMENSTELLING EN 
DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAADSCOMMISSIES   
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen : 
 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 39 (oprichting commissies); 
- het huishoudelijk reglement van de provincieraad van West-Vlaanderen van 1 maart 2007 en 

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

van de bevoegdheden van de raadscommissies en latere wijzigingen; 
- de mededeling van de heer Koen Bultinck tijdens de provincieraad van 25 januari 2018 dat hij 

voortaan als onafhankelijk raadslid in de provincieraad zetelt;  
- de akte van voordracht, ingediend door de fractievoorzitter van de Vlaams Belang-fractie; 
- het voorstel van de deputatie. 

 
BESLUIT : 
 
 
Enig artikel: 
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De samenstelling van de raadscommissies wordt op basis van de akte van voordracht van de Vlaams 
Belang-fractie als volgt gewijzigd : 
 
 
1ste commissie 
 

Huidig lidmaatschap  

Martine Van Brabant  

 

2de commissie 

 

Huidig lidmaatschap  

Immanuel De Reuse 

Kurt Ravyts 

 

3de commissie 

 

Huidig lidmaatschap  

Immanuel De Reuse 

 

4de commissie 

 

Huidig lidmaatschap  

Koen Bultinck  

 

Nieuwe voordracht 

Kurt Ravyts  

 

5de commissie 

Huidig lidmaatschap  

Reinhilde Castelein 

Martine Van Brabant 

 

6de commissie 

 

Huidig lidmaatschap  

Koen Bultinck  

 

Nieuwe voordracht 

Kurt Ravyts  

 

AZF- commissie 

 

Huidig lidmaatschap  

Kurt Ravyts 

Reinhilde Castelein 
  
 

 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Vervangen van leden in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 
(PROCORO) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
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Er zijn geen tussenkomsten. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 

GEHEIME STEMMING 
 
Het besluit wordt aangenomen met 49 ja-stemmen bij 9 onthoudingen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
Besluit van de provincieraad houdende het vervangen van leden in de provinciale commissie 
voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 

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

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 57 (medebewind) 

 Gelet op het besluit van de provincieraad dd. 24 oktober 2013 houdende de samenstelling van de 
PROCORO; 

 Gelet op het besluit van de provincieraad van 22 mei 2014, 2 oktober 2014 en 22 januari 2015, 26 
februari 2015, 21 december 2015 en 23 februari 2017 houdende de wijziging in de samenstelling van 
de PROCORO; 

 Gelet op de ingediende voordracht zoals vermeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 
mei 2009 (en latere wijzigingen), in het bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de 
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening: 

 Voordracht van nieuwe kandidaten gekozen uit een dubbeltal deskundigen inzake ruimtelijke 
ordening voorgedragen door de werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de SERV 

UNIZO 

Als plaatsvervangend lid: 
in eerste orde: Luc Seurynck 
in tweede orde: Ina Schrauwen 

 
 Voordracht van nieuwe kandidaten gekozen uit een dubbeltal deskundigen inzake ruimtelijke 

ordening voorgedragen door de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de SERV 

ABVV 

Als plaatsvervangend lid: 

in eerste orde: Edelbert Masschelein 
in tweede orde: Erik Van Deursen 

 
 Voordracht van nieuwe kandidaten gekozen uit een dubbeltal deskundigen inzake ruimtelijke 

ordening voorgedragen door een representatieve vereniging, opgericht op particulier initiatief in 
de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel in het Vlaamse Gewest of in het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met als enige doelstelling het duurzame ruimtegebruik, de 
kwaliteit van de stedenbouw, de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning; 

VRP 

Als effectief lid: 
in eerste orde: Leen Lauwers 
in tweede orde: Youri Vandenberghe 

 
Als plaatsvervangend lid: 
in eerste orde: Dirk Verté 
in tweede orde: Bram Tack 
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 Voordracht van nieuwe kandidaten gekozen uit een dubbeltal deskundigen inzake ruimtelijke 
ordening voorgedragen door de deputatie uit de diensten op provinciaal niveau voor economie, 
toerisme en recreatie, huisvesting, infrastructuur, landbouw, leefmilieu en onroerend erfgoed; 

Economie 

Als plaatsvervangend lid: 
in eerste orde: Frederik Sack 
in tweede orde: Cardoen Ellen 

Onroerend erfgoed 

Als effectief lid: 
in eerste orde: Reinoud Van Acker 
in tweede orde: Frederik Demeyere 
 
Als plaatsvervangend lid: 
in eerste orde: Liesbeth Van den Bussche 
in tweede orde: Emmely Boudry 
 
 

 Voordracht van een extra kandidaat gekozen uit een dubbeltal deskundigen inzake ruimtelijke 
ordening van het provinciebestuur, voorgedragen door de deputatie; 
 

Als effectief lid: 
in eerste orde: Jelleke Rooms 
in tweede orde: Pieter Deslé 
 
Als plaatsvervangend lid: 
in eerste orde: Pieter Deslé 
in tweede orde: Jelleke Rooms 

 
 

 Gelet op het provinciedecreet, inzonderheid artikel 193, §2 (ten hoogste twee derde van de leden van 
de hier bedoelde raden en overlegstructuren is van hetzelfde geslacht). Kiest de provincieraad telkens 
voor de voordrachten in eerste orde muv de voordrachten voor de plaatsvervangende leden van 

UNIZO en de dienst economie waar de provincieraad kiest voor het vrouwelijk lid in tweede orde om 
tot de noodzakelijke ‘2/3 verdeling van hetzelfde geslacht’ te komen. 
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BESLUIT : 
 
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen), in het 
bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening en het provinciedecreet inzonderheid artikel 193 §2, benoemd de provincieraad volgende leden: 
 

 Voor de werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de SERV 

UNIZO 

Als plaatsvervangend lid: Ina Schrauwen 
 

 Voor de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de SERV 

ABVV 

Als plaatsvervangend lid: Edelbert Masschelein 
 

 Voor een representatieve vereniging, opgericht op particulier initiatief in de vorm van een 
vereniging zonder winstoogmerk, met zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, met als enige doelstelling het duurzame ruimtegebruik, de kwaliteit van 
de stedenbouw, de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning; 

VRP 

Als effectief lid: Leen Lauwers 

Als plaatsvervangend lid: Dirk Verté 
 

 Voor de deputatie uit de diensten op provinciaal niveau voor economie, toerisme en recreatie, 
huisvesting, infrastructuur, landbouw, leefmilieu en onroerend erfgoed; 

Economie 

Als plaatsvervangend lid: Ellen Cardoen 

Onroerend erfgoed 

Als effectief lid: Reinoud Van Acker 
Als plaatsvervangend lid: Liesbeth Van den Bussche 
 

 Voor de deputatie uit het provinciebestuur 

Als effectief lid: Jelleke Rooms 

Als plaatsvervangend lid: Pieter Deslé 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden langs de Zwaanbeek te 
Torhout  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 43 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 
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Bultinck, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET RUILEN 
VAN GRONDEN LANGS DE ZWAANBEEK TE TORHOUT.  

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

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De goedkeuring door de deputatie van de overeenkomsten voor het ruilen van gronden te Torhout; 
- Het feit dat door deze ruilingen de perceelgrenzen worden geregulariseerd na het rechttrekken van 

de Zwaanbeek;  
- Het schattingsverslag; 
- Het ontwerp van akte voor het ruilen van grond te Torhout, 3de afdeling, sectie E, perceelnummers 

613G, 592B en 592 C met een totale oppervlakte van 373m² tegen grond gelegen te Torhout, 3de 
afdeling, sectie E met perceelnummer 695A met een oppervlakte van 140m², mits opleg door de 
Provincie van 466 EUR; 

- Het ontwerp van akte voor het ruilen van grond te Torhout, 3de afdeling, sectie E, perceelnummer 
593C met een oppervlakte van 4m² tegen grond gelegen te Torhout, 3de afdeling, sectie E met 
perceelnummers 601P en 593B met een totale oppervlakte van 329m², mits opleg door de andere 
partij van 650 EUR; 

- Het ontwerp van akte voor het ruilen van grond te Torhout, 3de afdeling, sectie E, perceelnummers 
614/2C, 615C en 615D met een totale oppervlakte van 619m² tegen grond gelegen te Torhout, 3de 
afdeling, sectie E, perceelnummer 694A met een oppervlakte van 165m², mits opleg door de 
Provincie van 908 EUR; 

- Het ruilingsplan; 

- Het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het ruilen van grond te Torhout, 3de afdeling, sectie E, perceelnummers 
613G, 592B en 592 C met een totale oppervlakte van 373m² tegen grond gelegen te Torhout, 3de 
afdeling, sectie E met perceelnummer 695A met een oppervlakte van 140m² mits opleg door de 
Provincie van 466 EUR; 
 
Art. 2: 

Machtiging wordt verleend tot het ruilen van grond te Torhout, 3de afdeling, sectie E, perceelnummer 
593C met een oppervlakte van 4m² tegen grond gelegen te Torhout, 3de afdeling, sectie E met 
perceelnummers 601P en 593B met een totale oppervlakte van 329m² mits opleg door de andere partij 
van 650 EUR; 
 
Art. 3: 
Machtiging wordt verleend tot het ruilen van grond te Torhout, 3de afdeling, sectie E, perceelnummers 
614/2C, 615C en 615D met een totale oppervlakte van 619m² tegen grond gelegen te Torhout, 3de 
afdeling, sectie E, perceelnummer 694A met een oppervlakte van 165m² , mits opleg door de Provincie 
van 908 EUR. 
 
Art. 4: 

Deze ruilingen geschieden om reden van openbaar nut. nl. ter regularisatie van de perceelgrenzen 
wegens het verleggen van een provinciale waterloop De Zwaanbeek. 
 
Art. 5: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Verlenen van machtiging tot uitbreiding van de erfpacht betreffende het 

Zeebos te Blankenberge   
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De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 43 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 
Bultinck, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
UITBREIDING VAN DE ERFPACHT BETREFFENDE HET ZEEBOS TE BLANKENBERGE.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De erfpachtovereenkomst tussen de stad Blankenberge en de Provincie d.d. 13 maart 1997, 
gewijzigd op 17 november 2005 en op 27 maart 2008 betreffende het in erfpacht geven van gronden 
te Brugge en Blankenberge, het zogenaamde domein Zeebos; 

- De vraag van het stadsbestuur om 2 percelen bos te Blankenberge toe te voegen aan de erfpacht 
gezien beide percelen zich bevinden midden in de zone die in erfpacht werd gegeven;  

- Ontwerp van wijziging van de erfpachtakte waarbij 2 percelen bos gelegen te Blankenberge, 3de 
afdeling, sectie A, perceelnummers 418/02 en 419/02 met een totale oppervlakte van 2120m² 
worden toegevoegd aan de in erfpacht genomen goederen; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend aan de wijziging van de erfpachtakte betreffende het Zeebos waarbij 2 
percelen bos gelegen te Blankenberge, 3de afdeling, sectie A, perceelnummers 418/02 en 419/02 met 
een totale oppervlakte van 2120m² worden toegevoegd aan de in erfpacht genomen goederen. 
 
Art. 2: 
Deze wijziging gebeurt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het domein Zeebos.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond voor het verwezenlijken van 
een fietsverbinding en het verleggen van de Moubeek in open profiel te Torhout 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
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Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 43 ja-stemmen: 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 
Bultinck, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET RUILEN 
VAN GROND VOOR HET VERWEZENLIJKEN VAN EEN FIETSVERBINDING EN HET VERLEGGEN 

VAN DE MOUBEEK IN OPEN PROFIEL TE TORHOUT 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2,12 ° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De beslissing van de deputatie in zitting van 16 maart 2017 om de onderhandelingen op te starten; 
- De ruilovereenkomst goedgekeurd in zitting van 30 november 2017; 
- Het feit dat door deze ruil de Moubeek in open profiel kan heraangelegd worden, er een fiets- en 

wandelpad kan voorzien worden en er bomen zullen aangeplant worden voor de landschappelijke 

inkleding;  
- Het ontwerp van akte + plan voor het ruilen van grond gelegen te Torhout, 1e afdeling, sectie A, 

perceelnummer 194 L3 P0000 (voorheen deel van 194P2) met een gemeten oppervlakte van 
1573m², eigendom van partij anderzijds, tegen grond gelegen te Torhout, 1e afdeling, sectie A, 
perceelnummer 1062 A P0000 (voorheen deel zonder nr.) met een gemeten oppervlakte van 562m², 
eigendom van de Provincie, mits een meerprijs van 5.055 euro te betalen door de Provincie; 

- Het schattingsverslag d.d. 26/09/2017 opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Veerle Verschave; 
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het ruilen van grond gelegen te Torhout, 1e afdeling, sectie A, 
perceelnummer 194 L3 P0000 (voorheen deel van 194P2) met een gemeten oppervlakte van 1573m², 
eigendom van partij anderzijds, tegen grond gelegen te Torhout, 1e afdeling, sectie A, perceelnummer 
1062 A P0000 (voorheen deel zonder nr.) met een gemeten oppervlakte van 562m², eigendom van de 
Provincie, mits een meerprijs van 5.055 euro te betalen door de Provincie. 
 
Art. 2: 
Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor het verwezenlijken van een fietsverbinding en 
het verleggen van de Moubeek in open profiel. 
 

Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond ter uitbreiding van de 
verbinding met de Damse Vaart  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 

commissie over dit agendapunt. 
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De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 42 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 
Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
AANKOOP VAN PERCELEN GROND TER UITBREIDING VERBINDING DAMSE VAART.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De overeenkomst voor de aankoop van gronden te Brugge, goedgekeurd in deputatie van 11 januari 
2018;  

- Het feit dat deze gronden noodzakelijk zijn om de westelijke verbinding tussen de Damse Vaart en 

het Fort van Beieren te Koolkerke te kunnen realiseren;  
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van gronden te Brugge, 17de afdeling, sectie A, volgens 

kadaster nummers 109a, 109/02, 124 en 125, voor een totale oppervlakte van 2ha 79a 86ca, tegen 
een prijs van 279.860,07 EUR; 

- Het liggingsplan;  
- Het schattingsverslag;  
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden te Brugge, 17de afdeling, sectie A, volgens kadaster 
nummers 109a, 109/02, 124 en 125, voor een totale oppervlakte van 2ha 79a 86ca, tegen een prijs van 
279.860,07 EUR. 
 
Art. 2: 
Deze verwerving gebeurt om reden van openbaar nut nl. ter uitbreiding van de verbinding tussen het 
Fort van Beieren en de Damse Vaart. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  

 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de uitvoering van 
waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 43 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 
Bultinck, Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
VERWERVING VAN GRONDEN VOOR DE UITVOERING VAN WATERBEHEERSINGSWERKEN OP 
DE DRIELINDENBEEK WY.1 TE LICHTERVELDE 
 

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

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

- Het meerjarenprogramma 2014-2019 ‘Integraal Waterbeleid’ waarvan de deputatie kennis heeft 
genomen in zitting van 5 juni 2014 en waarbij de dienst COOP gemachtigd werd om de nodige 

onderhandelingen te voeren ter realisatie van de voorziene projecten, o.a. het project onder 
punt 14B “Lichtervelde – Realisatie GOG op de Drielindenbeek (Pelikaanberm)” . 

- De waardebepaling door landmeter-expert Veerle Verschave 
- Het actieplan 2018170049 – Onderhouden en inrichten v/h waterlopenstelsel ter bestrijding van 

wateroverlast en watertekort 
- Het voorstel van de deputatie 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot verwerving van 1 ha 91 a 84 ca bouw- en hooiland gelegen te 
Lichtervelde, kadastraal gekend onder Lichtervelde 1e afdeling Lichtervelde, sectie C, perceelnummers 
252A, 325, 326B, 326C, 326D, 327L, 341B, 341C en 353B,  mits de prijs van 140522,80 EUR 
 

Art. 2: 
De verwerving geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald de realisatie van waterbeheersings-
werken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde 
 
Art.3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de 
uitvoering van water-beheersingswerken op de Gaverbeek te Torhout 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
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Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 41 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 
Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore en Wenes. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
VERWERVING VAN GRONDEN VOOR DE UITVOERING VAN WATERBEHEERSINGSWERKEN OP 

DE GAVERBEEK WL 3.4.65 TE TORHOUT 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen : 
 

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

- Het meerjarenprogramma 2014-2019 ‘Integraal Waterbeleid’ waarvan de deputatie kennis heeft 
genomen in zitting van 5 juni 2014 en waarbij de dienst COOP gemachtigd werd om de nodige 

onderhandelingen te voeren ter realisatie van de voorziene projecten, o.a. het project onder 
punt 9B “Torhout – GOG op de Gaverbeek”. 

- Het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Jürgen Depuydt op 20 januari 2016 voor 
de percelen gelegen te Torhout, 2de afd., sectie D  

- De waardebepaling door landmeter-expert Luc Demeulenaere dd. 21 december 2015 en door 
landmeter expert Veerle Verschave dd. 30 juni 2016 

- Het actieplan 2018170049 – Onderhouden en inrichten v/h waterlopenstelsel ter bestrijding van 
wateroverlast en watertekort 

- Het voorstel van de deputatie 

 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 

Machtiging wordt verleend tot volgende verwervingen van grond gelegen te Torhout : 
 

Lot Kadastrale gegevens    Opp  m² Kostprijs EUR 

 Torhout, 2e afd., sectie D   

2A, 2B deel nrs 429, 428C 787 5684,68 

12A, 12B deel nrs 389D, 389E 513 5946,76 

 
  
Art. 2 : 
De verwervingen geschieden om reden van openbaar nut, meer bepaald ter realisatie van 
waterbeheersingswerken op de Gaverbeek WL 3.4.65 te Torhout. 
 
Art. 3 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 

 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 11 Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van 
werken : aansluiten droogweerafvoer op openbaar afvoerstelsel - Renovatie hoeve 
provinciedomein IJzerboomgaard 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 

De heer Luc Coupillie, N-VA- raadslid, zal dit agendapunt goedkeuren maar er moet toch iets van zijn 
hart. Er komt alweer een bedrag van 108.000 euro bij voor dit domein die niet voorzien was. Het gaat 
toch om een groot bedrag die terug gestegen is. Ook de restauratiekosten voor de hoeve zelf zijn alweer 
gestegen. Daarnaast nog eens de rekening maken van de Groene Kans die intussen al 400.000 euro 
heeft geïnvesteerd in de loods. Het onkostenplaatje voor dat domein werd toch onderschat in het begin 
van dit dossier. Men heeft dit nog meegemaakt, bv. het dossier het Zwin, de serre in Roeselare werden 
ook onderschat enz. Hij moet concluderen dat de deputatie moeilijk kan budgetteren.  
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, deelt mee dat het raadslid er al naast zit met 400.000 euro. De 
Groene Kans kent een concessie en zij richten dit zelf in. Het is hun zaak dat hoeveel ze zelf willen 
investeren. De afvoer is in dit gebied heel moeilijk. De afvoer is ver gelegen vandaar dat men eerst 
geprobeerd om dit op een natuurlijke wijze die afvoer te realiseren. Na studies is dit niet gelukt. Men 

heeft toch moeten kiezen om een afvoer te vinden. Men mag niet vergeten dat eigenlijk de kostprijs van 
het Rietvelde zou moeten aftrekken.  
 
De heer Luc Coupillie, N-VA- raadslid, vult aan dat de deputatie dit kon weten op voorhand, een paar 
jaar eerder bij de start van het project.  
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 42 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 
Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts.. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING)  BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: AANSLUITEN 

DROOGWEERAFVOER OP OPENBAAR AFVOERSTELSEL - RENOVATIE HOEVE PD 
IJZERBOOMGAARD 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 

- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 §1, 1°a  
- het koninklijk besluit dd. 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, 

inzonderheid het artikel 6 – 7 en 90 

- Actieplan 2018170164 aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Ijzerboomgaard 

- de opdracht van werken: aansluiten droogweerafvoer op openbaar afvoerstelsel - Renovatie hoeve 
PD Ijzerboomgaard  

- het  daartoe opgemaakte bestek 
- de  raming ten bedrage van 108.300 € excl. btw en de onderhandelingsprocedure zonder 

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

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
Het bestek voor de opdracht van werken: aansluiten droogweerafvoer op openbaar afvoerstelsel - 
Renovatie hoeve PD Ijzerboomgaard met een raming ten bedrage van 108.300 € excl. btw, wordt 
goedgekeurd 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande  
bekendmaking 
 

 

 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van 
levering : Batterij Aachen: deel 1 Scenografie - deelopdracht 1A: scenografische elementen uit 
beton 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de vierde commissie 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zal heel kort tussenkomen. Op zich is het een nobel streven om in 
Raversyde, batterij Aachen en alles rond WOI en WOII netjes van elkaar gescheiden te houden. Op zich 
gaat men dit goedkeuren. Men zit op een provinciaal domein. Wanneer men de huidige motiverende nota 
naast de originele van jaren geleden legt, leest hij dat de opdracht werd gesplitst in twee opdrachten 
omdat het op deze manier niet aan te besteden viel. Daarnaast merkt hij op dat er een stukje motivatie 
is weggevallen. Hij citeert de oude motivatie : de paragraaf zegt “De batterij Aachen op het domein 
Raversyde is beschermd door de noodzaak om deze authentieke en symbolische site van de eerste 
wereldoorlog in goede staat te bewaren en te tonen aan het grote publiek binnen het perspectief van de 
WOI herdenking vanaf 2014. Er dringt een restauratie zich op. Er dienen een aantal ingrepen op korte 
termijn te gebeuren. Het is toch spijtig met de realisatie van dit project dat gekaderd werd in de 
herdenkingsperiode op een eigen domein met de realisatie ervan men buiten de herdenkingsperiode valt. 

Het is een spijtige zaak. De aanbesteding zou eenvoudiger moeten zijn dan op een andere locatie. Het is 
een aandachtssignaal, voor de rest is het een nobel streven dat we vandaag zullen goedkeuren.  

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, vult aan dat het om een complex dossier gaat. Men heeft heel wat 
tijd verloren door discussies met het Vlaams agentschap onroerend erfgoed. Dat vraagt veel tijd. Men 
moet begrijpen dat dergelijke tussenkomsten tijd vraagt. Voor ons is het ook belangrijk dat men dit 
provinciedomein aan het uitbouwen zijn naar de toekomst toe. De herdenking is 2018 gaat door. Het is 
belangrijk voor een provinciaal domein aan de kust. Men is dit domein grondig aan het aanpakken. Bij 
deze nodigt hij alle geïnteresseerden uit en ook de mensen van de eerste commissie. Hij zou deze eerste 
commissie laten doorgaan op 16 april 2018 in Raversyde om deze werkzaamheden eens te bezichtigen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 42 ja-stemmen tegen   neen-stemmen bij … onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 
Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts.. 
 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN LEVERING: BATTERIJ AACHEN PD 
RAVERSYDE: SCENOGRAFIE DEEL 1: LOT  1 A : SCENOGRAFISCHE ELEMENTEN UIT BETON  
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

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

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 

- de wet dd.17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41 § 1 
- Actieplan gebouwendienst 2018170030 Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein 

Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee  
- de opdracht van levering: Batterij Aachen - PD Raversyde: Scenografie deel 1: lot 1 A: 

scenografische elementen uit beton met de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking als gunningswijze met een raming van 152.155,01 € excl. btw of 

184.107,56 € incl. btw     
- het daartoe opgemaakte bestek  
- de Belgische bekendmaking 
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 

 
Enig artikel : 
 
Het  bestek betreffende de opdracht van levering: Batterij Aachen – PD Raversyde: Scenografie deel 1: 
lot 1: scenografische elementen uit beton met de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking als gunningswijze met een raming van 152.155,01 € excl. btw of 
184.107,56 € incl. btw, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Brugge,  
 
 
De provinciegriffier,       De voorzitter, 
 
 
Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 
 

 

 

 
 

*** 

 
Agendapunt 13 Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van 
levering: leveren en plaatsen van diverse educatieve belevingselementen Zwin Natuur Park 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking.  
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, merkt op dat dit een zoveelste stap is in de 
verdere optimalisering van het Zwin natuurpark. Het moet hem van het hart dat de debatten steeds 

meer in de pers gevoerd worden in plaats van in de provincieraad. De gedeputeerde noch de voorzitter 
kunnen hieraan iets doen. Bepaalde fracties ventileren hun visies, opmerkingen over dossiers in de pers. 
De deputatie reageert dan hierop uiteraard. Dan is zogezegd de kous af. Dan zit men hier de laatste 
donderdag van de maand om op de knopjes te drukken. Men is niet goed bezig, de debatten worden niet 
aangewend. Het instrument actualiteitsdebatten wordt niet aangewend. De werking van het Zwin, de 
huidige exploitatie wordt alweer scherp op de korrel genomen, vooral wat betreft de verlieslatende cijfers 
door de grootste oppositiefractie worden aangekaart. Het is een beetje herhaling van het 
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begrotingsdebat waarbij een niet onaanzienlijk deel van de oppositie zegt om over te gaan naar APB. Dat 
creëert meer ruimte. De aanstelling van een Zwinmanager is noodzakelijk . Wat dit laatste betreft, kan 
hij dit bijtreden. Men mag niet vergeten dat in 2019 dat de nieuwe uitgebreide zwinvlakte , de 
toeristische recreatieve ontsluiting op kruissnelheid zal gebeuren. Hij hoopt dat de werking van het Zwin-
Natuurpark verder zal gebeuren in de zin van dat er een synergie tussen Vlaams gewest en provincie zal 
komen. Eerlijk gezegd, hij speelt nu advocaat van de duivel nl. het is ook maar natuur en milieu-
educatie. Met alle respect maar wat kan men verder nog doen? Hij hoopt dat niet de klemtoon op iets 
anders wordt gelegd. Dit zijn allemaal vragen waarop de deputatie moet antwoorden. Hij heeft het nog 

wat respijt. Er moeten een aantal personeelsleden aangetrokken met de nodige expertise. Men kijkt ook 
naar de toeristische recreatieve ontsluiting van de Zwinvlakte. Hopelijk zullen de bezoekersaantallen, 
cijfers dan stijgen.  
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, benadrukt dat het heel opvallend is dat er hier vandaag een 
mondelinge vraag werd ingediend over het Zwin natuurpark, die een paar minuutjes voor de start van de 
raad terug ingetrokken werd. Hij besluit daaruit en uit het verhaal in de media dat er een probleem 
binnen een bepaalde fractie is nl. de N-VA-fractie. De ene week waren drie raadsleden van N-VA te gast 
op de abonneedag en hebben ze het personeel en de directie van harte gefeliciteerd met een mooie 
attentie. De week erop staat in de pers dat diezelfde mensen die worden gefeliciteerd, niet goed hun 
werk doen omdat er letterlijk in de persnota staat dat men hoogdringend een Zwinmanager moet 
aanduiden. Tegelijkertijd krijgt de gedeputeerde Decorte berichtjes van mensen van dezelfde fractie die 

hem melden dat ze niet akkoord gaan met wat sommigen N-VA mensen doen in de pers. Ze staan niet 
achter die persnota. Hij vindt dit onbegrijpelijk. Dit is niet de stijl van politiek voeren van gedeputeerde 
Decorte. Hij doet samen met zijn collega’s zijn uiterste best om dit prachtige zwinproject duidelijk op de 
kaart te zetten. Hij tilt er zwaar dat de enthousiaste personeelsleden aangevallen worden. Dit aanvaardt 
hij niet. De discussie rond het Zwin natuurpark moet op een correcte manier gebeuren. Men is een 
samenwerkingsverband. Men moet rekening houden met Vlaanderen. Hij doet dit met alle partners met 
volle enthousiasme. Het is gemakkelijk om cijfers de wereld in te sturen maar men heeft een bewuste 
strategie opgebouwd. Geef ons de tijd om dit Zwinpark te doen groeien. Men kan dit niet in één jaar. Na 
vijf jaar gaat men kunnen zeggen waar het opstaat. Vanaf 1 maart kunnen we pas volledig werken, dan 
begint het laatste personeelslid. De modules voor het nieuwe Zwin natuurpark voor de scholen hebben 
we gelanceerd in juni 2017. Dit moet hiervoor tijd krijgen om dit binnen te krijgen bij alle scholen. Pas 
nu zal men rond marketing kunnen van start gaan. We zijn geen Plopsaland, we doen aan natuur en 

milieu educatie. Men heeft een belangrijke openbare opdracht. Die openbare opdracht mag toch iets 
kosten. Het is absoluut niet erg of we nog even in de rode cijfers zitten. Bekijk deze cijfers op een 
objectieve manier. In mei 2018 zal men de 250.000ste bezoeker mogen verwelkomen. Dit is toch niet zo 
slecht. In de krokusvakantie is het bezoekersaantal verdubbeld ten opzichte van vorig jaar omdat er 
modules rond Valentijn werden aangeboden. Hij vraagt met aandrang om dit prachtig project op een 
correcte manier te behandelen en op een correcte manier te voeren. Hij doet niet aan die manier aan 
politiek. Hij vindt het Zwinproject te mooi en hij zal zich niet laten leiden tot dergelijke debatten die niets 
inhouden. Hij en die vele personeelsleden en ganse meerderheid houden van het Zwin natuurpark.  
 
De heer Wim Aernoudt, N-VA- raadslid, deelt mee dat het debat werd gevoerd en mag hier worden 
gevoerd. Het oplijsten van cijfers zijn zaken die men zelf heeft aangekaart. Het is een samenvatting van 

wat we hebben gezegd en geleerd. Het was een round up in een persbericht. Het streven om van het 
Zwin een pretpark te maken waarop u alludeert, wil hij erop wijzen dat het natuurontwikkelingsplan die 
vorige maand ter bespreking lag, uitgaat van 200.000 bezoekers. Naar milieu ontwikkeling zal dit geen 
probleem zijn. Hij leest nogmaals dit persbericht voor. De oorzaak van de zwaar tegenvallende cijfers 
zoekt men in de richting van het bestuur en niet in de richting van de personeelsleden. De situatie is dan 
ook ernstig. De gedeputeerde engageerde zich toen voor een exploitatieverlies van 200.000 euro. Als ze 
zien dat het aantal bezoekers maar 2/3 is van waar men van uitgaat, stelt men vast dat het steeds 
verder is van het breakeven. Het resultaat van 2017 is geen succes in een splinternieuwe omgeving. 
Zelfs de deputatie gaat verder in dit engagement. De deputatie zegt ook dat de 
vervangingsinvesteringen eruit moeten worden gehaald. Onze bezorgdheid en onze vraag is hoe en 
wanneer komen we tot die beoogde breakeven.  
 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, in deze betogen staan behartigenswaardiger 
zaken. De vooropgezette doelstellingen worden niet gehaald. In ieder geval is duidelijk dat men in de 
volgende jaren een tand zal moeten bijsteken. Hij is ook geen expert inzake milieu. Hoever kan men 
hierin gaan? Er zal synergie moeten komen met betrekking tot de zwinvlakte. Westtoer zal nog een 
grotere rol moeten spelen in de toekomst. Dat mist hij wat in het betoog van de gedeputeerde. Hij is wel 
blij dat zijn klacht te weinig aanbod komen in deze raad de gedeputeerde onderschrijft zonder het 
letterlijk te zeggen.  
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, deelt mee dat er schattingen worden gemaakt die nooit 
correct zijn. Er moet een businessplan worden gemaakt, dat kan nooit 100% correct zijn. Hier gaat het 
over milieu-educatie. De kwaliteit moet boven de kwantiteit gaan. Het cijfer van 200.000 euro is geen 

wet. Het is een groeiverhaal. Dat heeft tijd nodig. In die zin steunen zij de deputatie en het personeel 
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rond de initiatieven die hier worden genomen. De vraag die je misschien kan stellen indien men het 
bezoekersaantal en de infrastructuur vergelijkt , is dat de infrastructuur te grotesk is in vergelijking met 
het bezoekerscijfers die gehaald worden. Dat is een situatie die bij de provincie meer voorkomt dan 
enkel bij het Zwin. 
 
De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, deelt mee dat die cijfers komen uit de budgetten, de 
vooruitzichten die de deputatie gemaakt heeft. In de notulen van de raad van 2011 heeft de heer de 
Fauw gezegd dat er 300.000 bezoekers moest worden bereikt. De voortgang leert ons dat we die cijfers 

wel zullen bijstellen omwille van alle argumenten. Hij wou nog eens terugkomen op die Zwinmanager. 
Dit is ook een moment van ergernis. Eigenlijk zwaait men de loftrompet over het personeel in het 
persbericht. Het enige dat men zegt, is dat ze niet beschikken over genoeg middelen. Het Zwin en zijn 
regio hebben ook cultuurtroeven. Er was een soort manager nodig zodat er nog meer mensen naar die 
regio trekken o.a. ook meer bezoekers lokken naar het Zwin. Dit was de verwijzing naar die manager.  
 
Mevrouw Annie Vandenbussche, CD &V- raadslid, deelt mee los van alle discussies, dat ze heel tevreden 
is dat de provincie zoveel doet voor het Zwin. Het is heel positief, los van de framing die ontstaan is. 
Framing , ofwel is het glas halfvol of halfleeg. Een zwinmanager is niet de bevoegdheid van de provincie 
maar van de minister op Vlaams niveau, de heer Ben Weyts.  
 
De heer Guido Decorte ,gedeputeerde, vult aan dat we bezig zijn aan het discussiëren, zorg dat de cijfers 

kloppen. Men hoort cijfers, zijn niet juist. 
 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt dat dit de juiste cijfers zijn van de laatste jaren. Hij vindt het 
ongelooflijk spijtig dat men vervalt in die non-discussies. Er is een businessplan opgesteld die 
achterhaald is zoals u in de pers suggereert. De deputatie heeft dit nog gebruikt om het budget van 2018 
op te maken. Het is ontgoochelend dat men vandaag daarop strandt. Hopelijk stelt men nog een nieuw 
businessplan op, en de kernvraag van hun fractie antwoordt ga in op de vraag en steek je niet weg. Zorg 
ervoor dat er een stevig businessplan komt voor de volgende legislatuur.  
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, deelt mee dat er misschien beter kan gezorgd worden om een 
gezamenlijk standpunt vanuit de NVA te formulieren zodat er geen mails moeten worden verstuurd van 
collega’s uit die fractie die er niet achter staan. 

 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 42 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 

Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts.. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT: LEVEREN EN PLAATSEN VAN DIVERSE 
EDUCATIEVE BELEVINGSELEMENTEN IN HET ZWIN NATUUR PARK TE KNOKKE-HEIST   
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

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

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- de wet dd.17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41 
- Actieplan 2018170022 : Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern 

verzelfstandigd agentschap  

- Het bestek voor de opdracht: leveren en plaatsen van diverse educatieve belevingselementen in het 
Zwin Natuur Park te Knokke-Heist  
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- De totale raming van 148.760 € excl. btw of 180.000 € incl. btw 
- De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze  
- De Belgische bekendmaking 
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
het bestek voor de opdracht: leveren en plaatsen van diverse educatieve belevingselementen in het Zwin 
Natuur Park te Knokke-Heist met als raming 148.760 € excl. btw of 180.000 € incl. btw,  wordt 
goedgekeurd 
 

 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund met de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking als gunningswijze 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 
Agendapunt 14 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht voor werken : Gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerijbeek 
en de Zwartegatbeek te Pittem 
 
Dit agendapunt werd verdaagd 
 
 
 
 
De heer Kristof Pillaert, N-VA-raadslid, deelt mee dat zijn fractie de zaal zal verlaten, aangezien de 

meerderheid niet in aantal is.  
 
Mevrouw Eliane Spincemaillie, provincieraadsvoorzitter, stelt voor de vergadering te schorsen.  
 
De heer Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, vermeldt dat hij graag zou tussenkomen bij het 
agendapunt m.b.t. het PRUP De Sol.  
 
De voorzitster stelt toch voor om even samen te zitten met alle fractievoorzitters.  
 
De voorzitter schorst de vergadering om 16u25.  
 
De voorzitter heropent de vergadering om 16u35.  

 
De N-VA-fractie verlaat de zaal.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 18 Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële 
middelen 2017 van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 22/02/2018 

 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 42 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, 
Colpaert, Croes, de Bethune, De Block, De fauw, De Keyser, De Reuse, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 

Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Ravyts, Roose, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verschoore, Wenes en Weydts.. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET KENNIS GEVEN 
VAN HET BEHEER VAN DE FINANCIELE MIDDELEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIE VOOR 
RUIMTELIJKE ORDENING 2017 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
 het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen), in het bijzonder 
hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 

 Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor 

ruimtelijke ordening, artikel 4 

 Beleidsnota 2017 - Actieplan 2018170037 – inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte in haar 
verscheidenheid 

 

 
 
 
 

BESLUIT: 
 
Enig artikel. De Provincieraad van West-Vlaanderen neemt kennis van het beheer van de financiële 

middelen in 2017 van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, hier als bijlage toegevoegd. 
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Bijlage: Overzicht van de uitgaven PROCORO in 2017 

 

 

PROCORO 

geraamd budget begroting 2017 
  

20 000,00 € 

uitgaven 2017 
    

11 168,05 € 

       

overzicht uitgaven:     

       

onkostenvergoeding  8 470,40 €   

  zitpenningen + km vergoedingen     

       

bureau PROCORO 6/4/2017  147,60 €   

       

plaatsbezoek 16/6/2017 ikv PRUP 't Veld (Ardooie) en kleiputten te 

Egem 1 267,10 €   

  busvervoer 397,50 €    

  middagmaal restaurant De Couter 782,60 € 
   

  drankjes De Keunepupe 87,00 € 
   

       

plaatsbezoek 7/12/2017 ikv reconversieprojecten te Brugge 1 239,50 €   

  middagmaal restaurant Den Heerd 1 059,50 € 
   

  Fietspunt Brugge - huurfietsen 180,00 € 
   

       

afscheidscadeau Jeroen Cornillie  43,45 €   

          

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 19 Voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP De Sol (Blankenberge) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, deelt mee dat het dossier van De Sol hier al meermaals ter 
sprake is gekomen, zelfs ook binnen deze legislatuur. Nu dit voorligt, zal dit door de meerderheid zonder 
al teveel problemen worden goedgekeurd. Nochtans zijn er verschillende kanttekeningen bij te maken. 
Het aantal woongelegenheden dat er mogen worden gebouwd, voor wie deze bestemd zullen zijn, hoe de 
golf ecologisch kan genoemd worden, hoe de publieke toegankelijkheid zal gerealiseerd worden; wat een 
voorwaarde is om te kunnen onteigenen. Allemaal zaken die in het verleden reeds werden aangehaald en 
waar men nu niet verder zal op ingaan. Misschien kan zij beter een beeld schetsen van hoe dit gebied 
eruit zal zien na deze goedkeuring. Binnen tien jaar zullen er grote appartementen te zien zijn tussen de 
stad Blankenberge en de Duinse polders. Door de 11 bouwlagen zal men vanuit de golf niet meer de 
duinen en ook vanaf de kustbaan het achterland niet meer zien. Deze appartementen zullen in de winter 
leegstaan tijdens de week want gekocht als tweede verblijf door kapitaalkrachtige mensen van buiten 

Blankenberge. De woonbehoefte van de eigen inwoners zal niet worden ingevuld. Achter deze 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 22/02/2018 

 

appartementen zal dan de ecologische golf liggen. Het terrein is nogal krap om 9 golfs te realiseren. Het 
wandel en fietspad zal errond moeten liggen en niet erdoor lopen. Op de plannen is het niet aangeduid.  
Het zal beter zijn voor de veiligheid van de fietsers en de wandelaars maar vooral voor de private 
uitbaters van de golfclub die niet willen dat niet leden over hun domein lopen. De realisatie van de Sol 
zal een succes zijn voor de kapitaalkrachtige tweede verblijvers maar niet voor de inwoners van 
Blankenberge. Het zal ongetwijfeld bijdragen tot het prestige van Blankenberge als badstad. Toch denkt 
men niet dat het een tweede Knokke zal worden. De vraag blijft of de provincie zich hierin moet 
engageren via een projectvennootschap, via de aankoop van gronden. Het gaat heel wat verder dan de 

opmaak van een PRUPP. Het brengt financiële risico’s met zich mee. Dit project dient volgens hen de 
belangen van een aantal mensen die eerder begaan zijn met een prestige dan het algemeen belang van 
hun bewoners. We zullen dit niet goedkeuren. 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, is bijzonder spijtig dat dit debat nu moet 
plaatsgrijpen in deze omstandigheden. Misschien is er wel een reden waarom de grootste oppositie 
fractie de zaal heeft verlaten. Hij zal dit op het einde van zijn betoog even dieper op ingaan. Hij weet dat 
dit plangebied volgens het gewestplan grotendeels in gebied voor toeristische recreatieparken ligt en 
zelfs geen agrarisch gebied is maar toch blijven zij van mening dat dit stuk open ruimte best kan 
gebruiken. Dit geniet onze voorkeur en niet een zogenaamde toegankelijke ecogolf met 
woonontwikkeling. Dat de ruimtelijke ordening in dit gebied weinig kwaliteit heeft, is een open deur in 
trappen. Hij blijft zich afvragen hoe men zal vermijden dat het gebied tussen Zeebrugge en 
Blankenberge verder zal aaneengroeien door oprukkende toeristische infrastructuur. Hij heeft het dan 

ook over de bouwmogelijkheden binnen de zone rond de Duinse polders. De stad wil immers een nieuwe 
hotelfunctie. Hij heeft het dan over project zone B waar er ook mogelijkheden komen voor 
congresfaciliteiten en nieuwe bijkomende vakantielogies. Het gaat over compacte volumes in het 
landschap. Toch blijft hij sceptisch. In het verslag van de plenaire vergadering bij het voorontwerp van 
het PRUPP van 6 december 2016 staat trouwens een merkwaardige passage bij de vraag van de stad 
Blankenberge voor het opnemen van een nabestemming indien de golf niet worden gerealiseerd. De 
verslaggever van de provincie schrijft dat een nabestemming landbouw kan juridisch niet in combinatie 
met een onteigeningsplan. Het zal gewacht worden met de voorlopige vaststelling van het Prupp tot men 
zeker is van de realisatie. Dit is toch een eigenaardige zinsconstructie. Is er zekerheid van de realisatie 
van de ecogolf? Is er een projectontwikkelaar die mee wil stappen in het project de golf? Is er al een 
bestek? Dit bestek wordt cruciaal. Er blijven heel veel vragen rond dit project. Moet dit via het glijmiddel 
van een zogenaamde ecogolf vooral een succesvol vastgoedproject worden of is er echt een 

bekommernis voor het behoud van open ruimte. De toekomst zal het uitwijzen. Op 7 november 2016 
pakt de N-VA Blankenberge uit met een persbericht nl. de ecogolf als garantie om de open ruimte te 
bewaren. N-VA Blankenberge vreest dat het uitbreiden van woongebieden aan de rand van de stad ten 
koste zal zijn van de broodnodige investeringen in de binnenstad. De ecogolf dient een 
publiektoegankelijke overgang te zijn tussen onze badstad en het Zeebos. Het project zal deze zijn met 
een minimale bewoning en een kwalitatieve architectuur. Er zal gefaseerd gewerkt moeten worden. In 
een eerste fase slechts een kleiner deel van de bewoning mag gerealiseerd worden gevolgd door de 
realisatie van de ecogolf. Verdere realisatie van de bewoning kan er pas komen na de ecogolf effectief is 
ontwikkeld. Hiermee zijn er voldoende garanties ingebouwd volgens N-VA Blankenberge, om te 
vermijden dat de golf als excuus gebruikt wordt voor een immoproject. Met moet uitkijken naar het 
bestek en het wedstrijdontwerp. Het bestek zal politiek belangrijker worden dan het PRUPP omdat men 

dan kan bijsturen volgens de haalbaarheid. Een en ander hangt ook samen met de oprichting van de 
projectvennootschap die ook een financieel plan en uitwerking van een marktprocedure zal moeten 
oprichten. Het zal de vennootschap zijn die de aankoopprocedures zal voeren. Met het provinciebestuur 
zullen we hierin stappen en onze eigendommen zullen inbrengen in die projectvennootschap. Als Vlaams 
belang is men zeer sceptisch. Zal men erin slagen alles ter realiseren? Ook binnen de meerderheid 
twijfelt men aan de slaagkansen van dit project. De NV-A Blankenberge zegt de ecogolf moet eerst 
komen, het projectgebied is secundair maar tegelijkertijd zegt iemand uit dezelfde fractie dat men niet 
gelooft in deze ecogolf. Ze kunnen niet antwoorden. Hopelijk begrijpt hij hen, ze zullen zich onthouden. 

De heer Peter Roose, sp.a –raadslid, zegt dat het inderdaad een dossier is die met regelmaat van de klok 
terugkomt. Het werd in het verleden goedgekeurd. De krijtlijnen, ook het afbakenen van het 
kleinstedelijk gebied Blankenberge , ook de invulling, ook het gemeentelijk uitvoeringsplan, enz. werden 
reeds goedgekeurd. Hij herinnert de collega’s eraan dat in de taakstelling wonen de stad Blankenberge 

386 woningen moet realiseren. De stad heeft via het reservepakket rond woonbeleid nog 24 extra 
woningen gekregen om het totaal van maximum 400 te realiseren. De opdrachten werden vastgesteld. 
Hij heeft dit dossier bestudeerd om ook te kijken hoe de gelijkenissen zijn met gelijkaardige projecten. 
Hij had gedacht dat men kritiek zou krijgen omdat de provincie erin zelf optreedt. Vaak is het zo omdat 
de provincie het niet doet. Nu zijn we zelf regisseur, partner zonder financiële verantwoordelijkheid. Men 
doet ook aan ruimtelijke invulling. De taak van de provincie is eigenlijk aanstellen van een 
procesmanager, een financiële haalbaarheidsstudie… Hoe dit project eruit zal zien in de toekomst, is tot 
op vandaag moeilijk vast te stellen. Dit is uiteraard vrij logisch. Als men het uitvoeringsplan hier in de 
provincieraad goedkeuren, is er een bestek en wedstrijdontwerp nodig. Het heeft altijd de bedoeling om 
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een openbaar nut te realiseren. Er is niemand in onze maatschappij die vrij is om een golf te realiseren. 
Op dat vlak is de methodiek in de vorige legislatuur vastgelegd. Zijn vraag is enkel als men 400 
woningen moet realiseren dat die mensen uit Blankenberge hier ook iets aan hebben. Een tip zou kunnen 
zijn in welke mate er een minimale grens van betaling moet gerealiseerd worden zodat er garanties zijn 
dat de projectontwikkelaar kan realiseren. Het Zeebos kan verankerd worden. Ze hebben geen probleem 
met het concept. In de realiteit moet men bewust zijn dat het dikwijls anders loopt. Zijn vraag naar 
deputatie is concreet in welke mate een sociale mix en betaalbare woningen kan worden ingebouwd.  
 

 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, zegt het zelf ze vindt in het voorliggende Prupp niet teveel van 
terug. Ze ziet niet in wat een privégolfterrein een openbaar nut heeft. Dit trekt ze in twijfel. Een private 
partner zal werken met lidmaatschap. Dit zal niet voor iedereen worden opengesteld. Er zijn zogezegd 
geen financiële risico’s. De heer Barbery stelt dat er vanuit de plan baten al 120.000 euro voorzien is 
vanuit de provincie voor de aankoop van gronden. Dit zou dan ingebracht worden in de 
projectvennootschap. Zij vindt dit toch een stuk financieel risico. 
De heer Roose vindt dit geen echt risico gezien die gronden niet gebruikt worden om woonontwikkeling 
te doen.  
 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld- raadslid, deelt mee dat is er een stukje van de provincie, een 
minimum bedrag om ervoor te zorgen dat men het potlood in handen heeft.   

Zoals de heer Roose, sp.a- raadslid, terecht heeft aangehaald, het is toch wel belangrijk dat de West-
Vlaamse belastingbetaler een minimale inbreng heeft om deze toeristische zone tot een goed einde te 
brengen. Het is spijtig dat er gezegd wordt dat dit enkel voor kapitaalkrachtige mensen zou zijn. Dit is 
geenszins de bedoeling niet vanuit de provincie als van de stad Blankenberge. Het is een democratisch 
gegeven. Voor de rest is er ook inbreng naar starters voor die golf. Daarbij komend is er iets speciaals 
voor de mensen uit Blankenberge. Het is een zeer goed project voor onze provincie, ook een goed 
project voor de stad Blankenberge, ook voor de West-Vlaamse provinciebetaler die heel wat in de plaats 
krijgt zonder te investeren.  
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, wijst dat de logica nl. toerisme dat dit een logische 
voltrekking is. De vraag is alleen wat zijn de slaagkansen, het bestek zal belangrijker zijn dan de 
juridische voorwaarden om het mogelijk te maken. U heeft het over de meerwaarde van de golfsport. Hij 

gaat ten eersten zijn om te zeggen dat hij mis is binnen enkele jaren als er na enkele jaren iets moois 
evenwichtig er zal komen. Voorlopig gaat hij zich onthouden.  
 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, heeft begrip voor een aantal geformuleerde bezorgdheden. Het 
feit dat dit strategische projecten zijn, zijn extreme moeilijke dossiers. De lokale gemeenten kunnen dit 
niet aan. Daarom vragen ze versterking aan de provincie. Op bepaalde facetten hebben we ook te 
weinig. We doen beroep op de expertise in de vakwereld. Het dossier werd gestart in 2008. Nu staan we 
aan de fase van de voorlopige vaststelling. Een aantal private eigenaren op het terrein, hier is heel wat 
onderhandelingswerk in de voorbije maanden gebeurd om tot een consensus te komen. Men heeft het 
hier over principeakkoorden. Het is een project met een vergroening, Zeebos wordt een democratische 
golf. Men kan daarover discussiëren. In bepaalde golfterreinen is dat het geval. Hij vernoemt Knokke. De 

hockey is spectaculair gedemocratiseerd de laatste jaren, is dit ook met de golf. Het is een toegankelijke 
golf. De doorgangsmogelijkheden zijn er nog niet, dit zal pas kunnen door de projecten die worden 
ingediend door de golfontwikkelaars. Het is geen enkele immobilia die gespecialiseerd is in de golf en 
omgekeerd. Daarom heeft men contouren uitgetekend. Dit kunnen we verder bewaken. Het gaat dus 
over, er is een woonnood. Bovenop de goedgekeurde projecten, is er nog een woonnood van een 368 
wooneenheden. Laat het duidelijk zijn, het zal fasegewijs gerealiseerd worden. Die golf wordt 
gefinancierd via die woningen. Er is een groene poot, beantwoordend aan de woonnood.  
De ambitie is om zo laag het mogelijke aantal te behouden. Hij kan niet zijn hand in het vuur steken 
over het aantal. Daarom hebben we ook open gehouden welke woningen het zal zijn. Het zal verzoend 
worden met betaalbare woningen. Dat zijn pas volgende fase die hier ook zal passeren. Geef wat 
vertrouwen in dit dossier wat de verdere uitwerking betreft. Hij kan echt niet koffie dik kijken. Hij kan 
enkel akte nemen van enkele opmerkingen. Niet iedereen vond dit nuttig. Zelfs in dit orgaan is het een 

zeer zinvolle en democratische bespreking geweest. Het bewijst dat de maatschappij ook leefbaar is.  
 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Spincemaille, 
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Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Croes, de Betune, De Block, De 
fauw, De Keyser, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, 
Vandenbussche, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Verkest, Verschoore, 
Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx, en Tavernier. 
 

De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Vanbrabant en de heren Bultinck, De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HET STRATEGISCH PROJECTGEBIED DE SOL 
MET BIJHOREND ONTEIGENINGSPLAN TE BLANKENBERGE (Blankenberge, Brugge) 

 

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

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 

 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 
2.2.12  

 het Vlaams onteigeningsdecreet, inzonderheid de artikelen 6.1,7,8,11§1, art.124 

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

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 
voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 

 de beslissing van de deputatie van 16/09/2008 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) het strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge (Blankenberge, 
Brugge)  

 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP het strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge 
(Blankenberge, Brugge) conform de VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9 

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

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP het strategisch projectgebied  de Sol 
te Blankenberge (Blankenberge, Brugge)  op 27/10/2016 met bijhorend onteigeningsplan ten 
behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP het 
strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge) , uitgebracht in zitting 
van 10/11/2016 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 6/12/2016 over het voorontwerp 
PRUP het strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge)  en de daaruit 
volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP het strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge) 
werd een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Op 20/08/2015 heeft de dienst 
Milieueffectrapportage goedkeuring verleend aan het plan-MER. 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp het strategisch projectgebied  de Sol te 
Blankenberge (Blankenberge, Brugge)  op 1/02/2018 

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 
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Artikel 1. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het ontwerp PRUP het strategisch projectgebied  

de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge) met bijhorend onteigeningsplan voorlopig vast, hier als 
bijlage toegevoegd. 

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

 

 

 
 

*** 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 17u30. 
 

 
De Provinciegriffier, De Voorzitter,(wnd) 
Geert Anthierens Anthony DUMAREY 
 

____________________ 

 

 

 


