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GUIDO DE CORTE 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE 
DIENSTVERLENING, GEBIEDSGERICHTE WERKING EN MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUr 
 
Vraag nr. S/2018/21 
van de heer Maarten Tavernier (GROEN) 
van 28.04.2018 
 
Vraag betreffende de kleiputten van Egem 
 
Vraag: 

 
Geachte,  
 
In de provincieraad van december werd door gedeputeerde Decorte een grondige studie aangekondigd 
over de mogelijke inrichting van de voormalige kleiputten van Egem als provinciaal domein.   
 
Graag had ik nagevraagd wat de stand van zaken is rond deze studie en de reeds beschikbare 
documenten opgevraagd.  
 
Vriendelijke groeten,  
 
Maarten Tavernier  

Provincieraadslid Groen 
 
 
Antwoord:  
 

Geacht Provincieraadslid, 

 

We hebben uw bijkomende vraag met betrekking tot het project Kleiputten te Egem in goede 
orde ontvangen. In antwoord hierop kunnen wij u volgende informatie meegeven. 
 
In 2016 werd een eerste opdracht uitgeschreven met als onderwerp “technische 
ondersteuning haalbaarheid toekomstig provinciedomein Midden-West-Vlaanderen”. Deze 
opdracht werd op basis van een bestelbon toegekend aan milieuconsulent Jan Feryn bvba, 
voor een bedrag van 4621 euro incl. BTW. 
 
In 2017 werd opnieuw via een bestelbon een bijkomende opdracht toegekend aan 
milieuconsulent Jan Feryn bvba met als omschrijving “verdere milieu- en bodemtechnische 
begeleiding van de prospectie voor eventuele aankoop van de kleiput te Egemkapelle”. Dit 
maal voor 3119,37 euro incl. BTW. 
 
In bijlage vindt u de beide bestelbonnen alsook de drie facturen van milieuconsulent Jan 
Feryn bvba die ook werden betaald. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Heidi malengier Guido Decorte        

Directeur groendienst Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen 
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Vraag nr. S/2018/18 
van de heer Jan Van Meirhaeghe  
van 30.03.2018 
 
Vraag betreffende de afrit voor Damme aan A11 en N49 Knokke-Maldegem 
 
Vraag: 

 

Geachte 

 

De A11 tussen Brugge en Knokke is nu al een tijd volop in gebruik. De volgende stap is de 

omvorming van de N49 tot een autosnelweg van Knokke naar Antwerpen (=A11).  Ook hier 

zijn er dus plannen voor op- en afritten, voor ventwegen, enz... . 

 

De inwoners van Damme stellen zich vragen over de bereikbaarheid van Damme en de 

deelkernen. Het gerucht gaat dat er geen afrit voorzien wordt tussen Knokke en Maldegem. 

 

Graag had ik vernomen of er al dan niet een afrit voorzien wordt naar Damme.  

 

Hoe en langs welke wegen zal Damme bereikbaar zijn?  

 

Zijn de ventwegen al ingepland, en waar kan men onder de toekomstige snelweg doorsteken?  

 

Heeft men er rekening mee gehouden dat landbouwvoertuigen van die doorsteken moeten 

kunnen gebruik maken? 

 

Zijn er studies uitgevoerd om in te schatten welk effect het al dan niet aanwezig zijn van een 

afrit zal meebrengen voor het zwaar vervoer dat nu al te vaak door het historische Damme 

dokkert en  veel hinder veroorzaakt? 

 

In welke mate en hoe wordt de provincie betrokken in dit Vlaams project? Wordt er advies 

gevraagd? 

 

Dank voor uw antwoorden. 
 
 
Antwoord:  
 

 

Geacht Provincieraadslid, 

Geachte heer  

 

Gelieve hierbij het antwoord te vinden op uw schriftelijke vraag omtrent de 

omvorming N49 – E34 – A11. 

 

Ik wil a priori stellen dat het hier om een dossier van het Vlaamse Gewest 

betreft, een dossier waarbij de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid bij 

minister Ben Weyts ligt.  

 

Ik kan u bijgevolg een antwoord formuleren op de vragen naar de provinciale 

betrokkenheid, maar alle andere vragen dienen rechtstreeks aan deze 

bevoegde minister gericht te worden. 

 

Er is inderdaad niet voorzien in een afrit voor Damme.  

 

Er is enkel een afrijmogelijkheid voorzien in Maldegem en in Westkapelle.  

 

Alle verkeer van de lokale wegen wordt opgevangen op een nieuwe ventweg en 

wordt geleid – wil het gebruik maken van de snelweg – naar de knooppunten in 
Maldegem en Westkapelle. Dit is conform de richtlijnen voor inrichting van 
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hoofdwegen, die bepalen dat op- en afritten een eind uit elkaar moeten liggen 

om een maximale doorstroming van het verkeer op die hoofdweg te 

garanderen. 

 

Voor zover ons bekend is een bijkomende afrit ter hoogte van Damme nooit 

onderzocht. 

De provinciediensten werden uitgenodigd bij werkgroepvergaderingen van het 

AWV met de twee betrokken gemeenten. Vanuit onze bevoegdheden waren wij 

bijzonder betrokken bij de kruising van het kanaal Brugge – Sluis en het 

provinciedomein Damse Vaart. 

 

De provinciediensten hebben gepleit voor een hoge brug in Hoeke en voor een 

projectaanpak waarbij een integrale kwaliteitsslag wordt gemaakt voor de 

omgeving van de kruising.  De stad Damme en AWV waren echter gewonnen 

voor een lage brug.  De aantakking van het lokale verkeer kon daardoor o.m. 

met minder ruimte-inname worden gerealiseerd (o.a. inname VEN-gebied). 

 

Door een ‘gelijkvloerse’ of licht verhoogde kruising van het kanaal ontstaat 

echter een nieuw conflictpunt met de fiets-as (zowel recreatieve as als 

fietssnelweg).  Zoals eerder toegelicht in de raad kiest het gewest hier voor 

een kruispunt met verkeerslichten.  Hoewel dit meerdere keren werd 

besproken is er volgens ons nog geen concreet, uitgetekend plan voor de 

ruiters en menners op dit kruispunt (zie verbinding naar Fort Sint-Donaas (de 

straat) van de Forten ruiter- en menroute) beschikbaar. 

 

De provincie werd betrokken, maar heeft geen beslissende stem in dit project.  

Het blijft een project van het gewest (in de eerste plaats MOW en AWV, maar 

met ook dwingende bepalingen van W&Z, ANB, Onroerend Erfgoed, …) waarbij 

ook de stem van de Stad Damme belangrijk is. 

 

Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Stijn Lombaert    Guido Decorte 

Bestuursdirecteur dienst Griffie   Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen 
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CARL VEREECKE 
 
 

CARL VEREECKE, GEDEPUTEERDE VAN ALGEMENE FINANCIERING, BUDGET EN ADMINISTRATIEVE 
BEROEPEN (O.A. DE STEDENBOUWKUNDIGE BEROEPEN OMTRENT BOUW- EN 
VERKAVELINGSVERGUNNINGEN), PERSONEEL,  
 
 

Vraag nr. S/2018/19 
van mevrouw Marleen De Mulder (NVA) en de heer Peter De Roo (NVA) 
van 18.05.2018 
 

Vraag betreffende Domein Accacias langs de Hogeweg te Sint-Andries/Brugge  

 
Vraag: 
 

Naar aanleiding van het stilleggen van de kapwerken van bomen op de site van Les 

Accacias tussen de Hogeweg en de Legeweg in Sint-Andries Brugge hadden we graag het 

vergunningsdossier opgevraagd hierover. 

 

In welke zitting van deputatie werd dit dossier behandeld en kan het behandeld beroep 

digitaal bezorgd worden?  

 

Werden de opmerkingen van de buurtbewoners ivm de hoogbouw meegenomen tijdens 

de behandeling van het beroep? 

 

Dank om ook de visie (motivering en alle bijhorende documenten) van het 

provinciebestuur te bezorgen. 

 

Dank voor de antwoorden. 

 

Met genegen groet, 

Provincieraadsleden Peter De Roo en Marleen De Mulder 
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Antwoord: 

 

Geachte heer De Roo, 

Geachte mevrouw De Mulder, 

 

In navolging van uw schriftelijke vraag over het bouwdossier op de site van Les 

Accacias kunnen wij u het volgende meedelen:  

 

De vergunning werd verleend door de deputatie in de zitting van 16 november 2017. 

Er werden tijdens het openbaar onderzoek 19 bezwaarschriften ingediend tegen deze 

vergunning.  

 

De bezwaren handelden over volgende zaken:  

- Communicatie en geldigheid van het RUP Gistelse Steenweg Noord  

- Bouwhoogte en volume te groot  

- Afname van zonlicht  

- Bedreiging van de privacy, inkijk  

- Impact van het nieuwe project op de bestaande woningen  

- Impact van het project op de erfgoedwaarde van het kasteel  

- Parkeerdruk en de verkeersveiligheid  

- Veiligheid van het verkeer bij in- en uitrit in de Hogeweg  

- Bestaande groen op openbaar domein moet behouden blijven  

- Materiaalkeuze  

- De vloerindex is niet meegerekend  

- Geen vertrouwen in de bouwheer  

- De afstand rondom het gebouw wordt niet gerespecteerd  

- Het betreft geen zorgwoningen maar appartementen  

- De muur aan de west- en zuidzijde van het project, een aantal huizen in de 

Hogeweg en de nis met het Mariabeeld op de hoek van de Legeweg-Hogeweg 

hebben erfgoedwaarde  

- Het verbindingsgebouw mag max. 1 bouwlaag bedragen. Op de plannen is dit 

niet zo  

- De gebouwen worden niet op de rooilijn opgetrokken  

- De naleving van de hemelwaterverordening is onduidelijk  

 

Deze bezwaren werden meegenomen in de beoordeling door de Provinciale 

stedenbouwkundige ambtenaar. Ook werd dit dossier getoetst aan de wettelijke 

bepalingen en aan de goede ruimtelijke ordening  Het verslag van de provinciale 

ambtenaar was positief.  

Ook de adviezen van ANB, Monumentenzorg en erfgoedzaken, brandweer, leefmilieu, 

groendienst en mobiliteitscel waren voorwaardelijk gunstig.  

 

De deputatie heeft het advies van de ambtenaar gevolgd en geoordeeld dat er enkel 

sprake was van een beperkte afwijking op het RUP “Gistelse Steenweg Noord en dat 

de aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening.  

Vandaar dat op 16 november beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning in 

beroep te verlenen.  

 

 

Namens de deputatie, 

 

De gedeputeerde bevoegd voor administratieve beroepen, 

 

Carl Vereecke 
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FRANKY DE BLOCK 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT EN 
WEGINFRASTRUCTUUR 
 
Vraag nr. S/2018/16 
van de heer Luc Coupillie  
van 27.03.2018 
 
Vraag betreffende het fietspad tussen Elverdinge en Zuidschote/Lizerne 
 
Vraag: 
 

Geachte  
 
Het dorp Elverdinge is met een fietsroute nu reeds ontsloten van Elverdinge naar Vlamertinge en 
van Elverdinge naar Boezinge. Een ontsluiting richting Woesten en richting Brielen zal er komen 
bij de aanpak van de gewestweg N8 en is uiteraard Vlaamse materie.  
 
Daarnaast is er de uitdrukkelijke vraag van bewoners uit Elverdinge en Zuidschote en de 
dorpsraad van Elverdinge om het fietspad tussen Elverdinge en Zuidschote (3,9 kilometer) / 
Lizerne (4,5 kilimeter) aan te leggen.  
 
Stad Ieper heeft samen met de bevoegde gedeputeerde reeds aangegeven bij de opening van 
het fietspad tussen Elverdinge en Vlamertinge om dit nieuw project te steunen. Dit traject ligt op 
dit moment nog niet op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.  
 
Bij de opmaak van het vernieuwde mobiliteitsplan (2011) werd gevraagd vanuit Stad Ieper aan 
de provincie West-Vlaanderen om de Steenstraat toe te voegen aan het BFF. Dit werd toen niet 
weerhouden, gezien men van oordeel was dat het netwerk hierdoor te fijnmazig zou zijn.  
 
Binnenkort wordt een overleg georganiseerd met de betrokken provinciale diensten om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de straat alsnog toe te voegen aan het BFF, de 
beslissing hieromtrent ligt bij de provincie.  
 
Graag hadden we de stand van zaken, visie en planning van dit project vernomen.  
 
Kan ook het verslag van 2011 met bijhorende documenten en verslagen bezorgd worden?  
 
Dank voor de antwoorden.  
 
Met genegen groet,  
Luc Coupillie 
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Antwoord:  
 

 

Geacht Raadslid,  

 

 

In antwoord op uw vraag kunnen wij meegeven dat de wens om deze verbinding toe te 

voegen aan het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, teneinde op termijn 

fietspaden te kunnen aanleggen met betoelaging vanuit het fietsfonds, reeds eerder aan 

bod gekomen is.  

 

Meer bepaald werd de vraag in 2008 behandeld op de provinciale mobiliteitsraad, waar 

de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, als medefinanciers van het Fietsfonds, 

ook aanwezig waren. De opname van het traject in het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk werd toen niet weerhouden omdat men vond dat andere geselecteerde 

routes in de buurt meer fietspotentieel hadden.  

 

In verdere uitvoering van de wensstructuren van het mobiliteitsplan heeft Ieper recent 

contact opgenomen met de provincie om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de 

route alsnog op te nemen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.   

 

De provincie bereidt momenteel samen met de stad een nieuw dossier voor.  

 

Teneinde de slaagkansen te verhogen wordt daarbij de aanpassing van het netwerk in de 

omgeving mee onderzocht om zo tot een maximale motivatie te komen voor de 

voorgestelde verbinding Elverdinge-Zuidschote-Lizerne. Het is de bedoeling het dossier 

nog dit jaar opnieuw voor te leggen aan de provinciale mobiliteitsraad. Als er een gunstig 

advies komt, zal de deputatie voorgesteld worden om het traject op te nemen in het BFF, 

waarna de planning tot realisatie (startnota, projectnota…) kan opgestart worden.  

 

Voor verslagen en documenten m.b.t. tot het gemeentelijk mobiliteitsplan Ieper moeten 

wij u verwijzen naar de stad Ieper.  

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.  

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

 

 

Evert de Pauw Franky De Block 

diensthoofd  gedeputeerde voor mobiliteit   
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BART NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 
JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 
 

 
Vraag nr. S/2018/17 
van de heer Jan Van MEIRHAEGHE 
van) 
 
Vraag betreffende onderhoud Schellemolen naast de Damse Vaart in Damme 
 
Vraag: 

 

Geachte, 

 

De Provincie West-Vlaanderen is eigenaar van verschillende provinciale molens: de Rosmolen 

bij het kasteel Tillegem in Sint-Andries (Brugge), de Schellemolen in Damme, de Koutermolen 

in Harelbeke, de Steenakkermolen in Langemark, de Markeymolen in Pollinkhove (Lo-

Reninge) en het Molentje Decroos in Eggewaartskapelle (Veurne). 

 

De Schellemolen in Damme werd 2 jaar geleden opgeschoond en bijgeschilderd naar 

aanleiding van de viering 200 jaar Damse Vaart.  

 

Maar we stellen vast dat de molen snel opnieuw vuil wordt. Als toeristische attractie is het op 

die manier een minwaarde in plaats van een meerwaarde. Op meer dan een jaar tijd gaat die 

molen van mooi wit naar “zwart”. 

 

Komt dit door een schimmel?  

 

Is er een andere verklaring? 

 

Vindt men de optimale verf niet?  

 

Welke maatregelen neemt de provincie om dit tegen te gaan? Welke maatregelen werden in 

het verleden al uitgeprobeerd? 

 
Zie foto’s op de volgende pagina. 
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Dank om dit te bekijken. 
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Antwoord:  
 

Geachte heer Meirhaeghe, 

 

Op uw vraag over het onderhoud van de Schellemolen te Damme, kan ik het volgende 

antwoorden: 

De restauratie is voorzien in het meerjarenplan met start uitvoering van de werken najaar 

2020. In afwachting hiervan wordt de stenen molenromp om de 3 jaar even afgespoten met 

een anti-algen (mos) behandeling om ze daarna bij te kalken, te ‘witten’.  

 

We voorzien dit om de 3 jaar, rekening houdende met de omvangrijke werfinstallatie en de 

slechte toestand van het voegwerk van het metselwerk (daarom ook de geplande 

restauratie). Hoe meer er wordt afgespoten hoe meer de voegen uitslijten.  

 

Het is inderdaad zo dat deze stenen molenromp steeds vlugger vervuilt mede door de slechte 

toestand van de metselwerkvoegen. Het ‘zwarte aanzien’ is louter te wijten aan de 

aanwezigheid van mossen die donker kleuren door het opnemen van het vuil.  

 

Dit gegeven werd ondertussen besproken met onze provinciale molenaar.  

 

Eind dit jaar wordt de molen opnieuw behandeld met een anti algen product om ze daarna 

opnieuw wat bij te kalken. Dit uiteraard in afwachting van de geplande 

restauratiewerkzaamheden met daarin opgenomen het herstel van het metselwerk en de 

volwaardige schilderwerkzaamheden op advies en met goedkeuring van het Vlaams 

Agentschap Onroerend Erfgoed. 

 

Met oprechte groeten, 

 

 

 

 

Gudrun Leys        Bart Naeyaert 

Diensthoofd dienst gebouwen     Gedeputeerde voor patrimonium 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet werd 
geantwoord 
 
 
-  
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 

Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 26.04.2018 
 

 
Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
 
Vraag nr. M/2018/29 
van de heer Marc Vanwalleghem 

Bevindingen voor het opslaan van hernieuwbare energie 
Vraag 
De heer Marc Vanwalleghem, CD&V-raadslid, zegt dat elektrische stroom al vele jaren op verschillende 
manieren kan worden opgewekt, wat voor bedrijven een goede zaak kan zijn voor de energiefactuur. Het 
probleem stelt zich echter wanneer er meer wordt geproduceerd dan verbruikt. Zonnepanelen in 
combinatie met batterijen spreken al enkele jaren tot de verbeelding. Het is echter de investeringskost 
die heel wat geïnteresseerden afremt. Bij Inagro werden er in de zomer van 2017 proeven opgestart om 
energie op te slaan via een groot batterijsysteem, om via die weg bijvoorbeeld ’s nachts de overtollige 
energie te verbruiken. 
De heer Vanwalleghem vraagt of de proeven al voldoende gegevens hebben opgeleverd om te kunnen 
overgaan tot een investering die voor bedrijven economisch verantwoord is. 
 

Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de persoon die het vraagstuk van het opslaan van 
energie kan oplossen een gezegend persoon is. Inagro is in die zoektocht een stuk op weg gegaan om 
energie die is opgewekt via zonnepanelen op te slaan. Het gaat hierbij om het investeren in een batterij 
met een capaciteit van 16 kilowattuur (kWh), die dient om de energie die in de loop van de dag is 
opgeslagen ’s nachts te gebruiken. De batterij gaat enerzijds de stroom opvangen en zal anderzijds 
dienen als back-up, mocht het elektriciteitsnet onverhoeds uitvallen. Door het gebruik van de batterij is 
de consumptie van zonne-energie met 30% opgedreven. Het is echter nog te vroeg om te spreken van 
een rendabele businesscase. De prijs voor een dergelijke batterij is de voorbije vijf jaar meer dan 
gehalveerd, maar laat momenteel nog geen rendabele situatie toe. Binnen een vijftal jaar zou dat wel 
het geval kunnen zijn. Er is ook een nieuwe tariefstructuur aangekondigd die het gebruik van de 
batterijen interessanter zou kunnen maken. De vraag is ook wat de milieu-impact is van het maken van 

een batterij. Bij het maakproces worden broeikasgassen geproduceerd en metalen gemijnd. Een lithium-
ion batterij heeft in het maakproces 150 keer meer energie nodig dan ze in één keer kan opslaan. De 
batterij kan dan wel duizenden keren opnieuw gebruikt worden, waardoor het ene dan weer niet opweegt 
tegen het andere. Uit de proef is ook naar voor gekomen dat de installateurs nog veel kennis moeten 
opbouwen, zowel over het installeren van als het omgaan met de batterijen. Het project draagt daartoe 
dan ook bij. 
De doelstelling van Inagro is om de boeren met de resultaten van het project kennis te laten maken 
opdat ze kunnen beslissen of het de moeite loont om in dergelijke systemen te investeren. 
 
Repliek 
De heer Vanwalleghem zegt blij te zijn te horen dat er toch al enige resultaten zijn. Het project is pas 

begonnen maar zou binnen vijf jaar een economische activiteit kunnen worden. 
 
Vraag nr. M/2018/30 
van de heer Immannuel De Reuse 
De fabrieken van de toekomst en de Vlaamse speerpuntclusters 
Vraag 
Immanuel De Reuse, Vlaams Belang-raadslid, zegt dat de POM de voorbije week goed nieuws heeft 
ontvangen van enerzijds de Vlaamse regering en anderzijds de federale regering. De Vlaamse regering 
maakt 740.000 euro vrij om ‘Blue Energy’ in Vlaanderen te promoten. De Vlaamse financiering gaat via 
de POM naar het ‘Blue Accelerator project’. Het project speelt in op de huidige afwezigheid van 
aangepaste infrastructuur en kader om testen uit te voeren in een maritieme omgeving en creëert een 
‘living lab’ als testinfrastructuur. Vlaanderen wil immers een vernieuwingspionier zijn op het terrein van 

blue energy. 
Anderzijds heeft federaal staatssecretaris Philippe De Backer vorige vrijdag op de ministerraad een nieuw 
Marien Ruimtelijk Plan goedgekeurd voor het Belgisch deel van de Noordzee. Eén van de speerpunten 
hierbij is de creatie van bijkomende groene stroomcapaciteit op zee. Naast ruimte voor windmolenparken 
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komt er ruimte voor commerciële en industriële zones. Er kan bijvoorbeeld een project komen voor 
golfslagenergie. Ook kunnen er mogelijkheden worden gecreëerd om wieren te kweken in zee en andere 
vormen van aquacultuur toe te laten, zoals de kweek van mosselen en oesters. 
In het begin van de maand maakte de Vlaamse regering bekend dat het licht op groen werd gezet voor 
de zesde innovatiepoole of speerpuntclusters, de zogenaamde ‘Blauwe Cluster’. Het gaat hierbij om 
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid voor de chemie-, de 
agrovoedingssector en het logistieke. De Blauwe Cluster is voor West-Vlaanderen een tweede belangrijke 
impuls voor wetenschappelijk onderzoek, na het onderzoekscentrum voor mechatronica en machinebouw 

van Flanders Make. De Blauwe Cluster moet zich vooral focussen op vernieuwende onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten die zullen bijdragen tot duurzame en beloftevolle economische activiteiten en 
investeringen in de Noordzee en daarbuiten. Daarbij wordt gedacht aan algenkweek in de Noordzee, 
drijvende zonnepanelen of een versterking van de kustbescherming. 
De heer De Reuse vraagt in welke mate de POM, naast wat ze reeds doet in het kader van Blue Energy, 
betrokkenheid kan ontwikkelen bij de andere aspecten van de nieuwe Vlaamse innovatiepoole en 
speerpuntclusters en hoe de gedeputeerde de samenwerking of synergie tussen de provinciale fabrieken 
voor de toekomst en de Vlaams speerpuntclusters op korte-, middellange- en lange termijn ziet 
evolueren. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat na achttien maanden werken, ijveren en dossiers 

opmaken de Vlaams regering vorige week in al haar wijsheid heeft beslist om 750.000 euro vrij te maken 
voor een project van de POM rond de ontwikkeling van de Blauwe Economie. Dat komt overeen met 20% 
van het totaalbedrag van het project. Bij de vraagstelling moest de heer de Bethune denken aan de 
Franse onderzoeker Jacques Cousteau die tot de vaststelling kwam dat op land bijna alles bekend en 
onderzocht was, maar dat 2/3de van het aardoppervlak, meer bepaald de zee, niet verkend was. Mede op 
aangeven van Econopolis, het studiebureau van Geert Noels, is er een drietal jaren geleden op gewezen 
dat West-Vlaanderen een unieke capaciteit heeft om een economische activiteit op zee te bekijken en te 
ontwikkelen. 
De vraag van de heer De Reuse is terecht en ondertussen is de focus op ‘Blue Energy’ aan het verruimen 
naar een focus op ‘Blue Economy’. Naast de territoriale situering in België heeft West-Vlaanderen nog 
een aantal andere troeven en dienen zich een aantal opportuniteiten aan. Daarop geeft de heer de 
Bethune een korte historiek. Er was de oprichting van de Flanders’ Maritime Cluster, een 

bondgenootschap van ondernemingen die rond de Blauwe Economie willen samenwerken. De voorbije 
vier jaren heeft de POM ongeveer 75% van de werkingsuitgaven van het cluster gefinancierd. Verder 
kijkt de heer de Bethune terug op de investeringen gedaan door de Vlaams regering op het vlak van de 
bouw van een golf- en sleeptank op de Greenbridge site in Oostende, voor onderzoek naar de invloed 
van golven, getijden en wind op onder meer de scheepvaart, en op het vlak van het dossier blue 
accelerator, dat in de komende maanden gestalte zal geven aan de realisatie van een testplatform op 
ongeveer één kilometer van de haven van Oostende, waar bedrijven en academische instellingen testen 
zullen kunnen uitvoeren. Verder is er ook het federaal niveau waar de POM is tussengekomen inzake 
capaciteit voor windmolenparken en ruimtes voor economische ontwikkelingen op het vlak van 
aquacultuur. Ondertussen heeft de Vlaamse regering de Blauwe Cluster erkend als speerpuntcluster in 
Vlaanderen, waarbij massaal onderzoeksmiddelen zullen worden vrijgemaakt om de blauwe economie te 

ondersteunen. Die wereld is in een ongelooflijke beweging en de heer de Bethune zegt dan nog niet te 
hebben gesproken over Deme en De Nul die, als wereldspelers op het vlak van infrastructuurwerken op 
zee, Vlaanderen en België op wereldschaal op de markt zetten. 
West-Vlaanderen heeft op dat vlak enorme troeven in handen en als kleine kust kunnen we een 
belangrijke speler worden. Bij dit alles zijn er ook nog de partenariaten en lidmaatschappen van de POM 
en de provincie West-Vlaanderen in Europese netwerken terzake. Het is belangrijk om deze Vlaamse en 
Belgische activiteiten, als centrum voor West-Vlaanderen, in Oostende te verankeren. De provincie is 
hiermee bezig en zal in een triumviraat tussen de Universiteit Gent, de haven van Oostende en de POM 
de voorwaarden creëren om ervoor te zorgen dat Greenbridge, het wetenschapspark met de incubator 
gesitueerd in Oostende, het kloppend hart moet worden van de ontwikkeling van de blauwe economie in 
Vlaanderen en West-Vlaanderen. In de komende maanden wordt een samenwerkingsakkoord gesloten 
met de Vlaamse ‘Blauwe Cluster’ en worden verder inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat 

zoveel mogelijk bedrijven die in de mariene economie geïnteresseerd zijn aan de werking worden gelinkt. 
West-Vlaanderen zal de actieradius verruimen, niet alleen naar energie, maar ook naar andere 
economische activiteiten op zee, en zal alles in het werk stellen om deze activiteiten in West-Vlaanderen 
te verankeren, voornamelijk in de regio Oostende. 
 
Repliek 
De heer De Reuse zegt in de heer de Bethune een kleine Cousteau te ontwaarden. Er beweegt heel wat 
voor de Vlaamse kust en hij zegt blij te zijn dat de heer de Bethune inzet op de verankering van alle 
nieuwe economieën in de provincie West-Vlaanderen. Hij is ook blij dat de hogere overheden het belang 
van de projecten inzien en op die manier de economie en de innovatie in de provincie West-Vlaanderen 
een duwtje in de rug geven. Het enige waarop moet worden gelet is het feit dat er geen dubbel werk 

wordt verricht en dat alles verloopt via een centrum. 
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Vraag nr. M/2018/31 
van de heer Kurt Ravyts 
Vervoersplan vervoersregio Westhoek 
Vraag 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zegt dat eind februari, bij de uitrol van het nieuwe 
concept basisbereikbaarheid, de pilootregio Westhoek naar buiten is gekomen met een vervoerplan, 
waarbij vooral het vervoer op maat belangrijk is. Begin 2016 had raadslid Dejaegher geïnterpelleerd over 

de provinciale betrokkenheid en het provinciaal engagement bij de totstandkoming van het vervoerplan. 
Toen zijn een aantal beloftes en aankondigingen gedaan, waaronder, en de heer Ravyts citeert: ‘We zijn 
betrokken vanuit onze bevoegdheid combi mobiliteit en bovenlokaal fietsbeleid.’ en ‘We willen 
meewerken en financieel ondersteunen op basis van een aantal principes. Mocht de vraag komen zou de 
provincie in het budget 2017 zelfs de nodige middelen voorzien om het proefproject te ondersteunen. 
Vanaf 2018 zou de inzet van de provincie afhangen van de resultaten van het proefproject en van de 
financiële mogelijkheden van de provincie.’ 
De heer Ravyts wijst erop dat hij weet dat het plan nog niet in werking is. Toch interesseren hem twee 
zaken. Hij vraagt wat de precieze rol van de provincie is geweest bij de totstandkoming van het 
vervoerplan en het Westflex-systeem en wat de coördinerende rol van de provincie, gevraagd door de 
lokale besturen, concreet inhoudt. 
 

Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, wijst erop dat, naast raadslid Dejaegher, ook de raadsleden 
Verkest en Colpaert terecht aandacht hebben gevraagd voor de problematiek. De provincie werkt aan het 
project mee, daar waar het kan en het mag. Op basis van een oproep van de voogdijminister heeft de 
provincie zich in 2016 kandidaat gesteld om, Westhoek overstijgend, een coördinerende rol op te nemen. 
De kandidatuur was er gekomen op vraag van de welzijnsactoren, om als provincie een coördinerende rol 
op te nemen in het project ‘Mobiliteitscentrale - aangepast vervoer’. Het voorstel werd door de minister 
afgewezen. Op uitdrukkelijke vraag van de gemeenten heeft de provincie in 2016 meegewerkt aan het 
pilootproject. De voorbije twee jaar was de provincie betrokken bij alle werkgroepen van de 
vervoerregioraad. Bij de voorlichtingsvergadering van 21 februari, ingeleid door de gouverneur, werd 
aangegeven dat de provincie over een decennialange expertise beschikt over de materie en de 
gemeenten vragende partij zijn om aan de provincie een coördinerende rol toe te kennen. Op die oproep 

is tot op vandaag geen respons gekomen. Op voorstel van fractievoorzitter Roose is aangekaart om 
contact te hebben met de provincie Zeeland, om de methodiek te bekijken voor aanbestedingen voor 
openbaar vervoer. Dat overleg is toegezegd en zal plaatsvinden in de tweede helft van mei. Dit om aan 
te geven dat de provincie verder werkt waar het kan en mag. Het feit dat de provincie een inhoudsvolle 
rol kan spelen komt vanuit het volledige werkveld, meer bepaald de gemeenten, het middenveld, welzijn 
en de RESOC’s en de gebruikers trein, tram, bus. De provincie dringt zich niet op, maar iedereen erkent 
de expertise en vindt het logisch en evident dat de provincie bij de materie wordt betrokken. De 
coördinerende rol als bovenlokaal bestuur is op het lijf van de provincie geschreven. Ondertussen werd 
de dienst mobiliteit geheroriënteerd in functie van de vijf vervoerregio’s van West-Vlaanderen en wordt 
er heel goed samengewerkt met de gebiedswerking. Dat is de stand van zaken. 
De harde realiteit is echter dat iedereen de expertise van de provincie erkend en alleen de betrokken 

minister koppig blijft en de wijsheid en expertise van de provincie doelbewust en constant negeert. Dat is 
pijnlijk en de minister zal voor West-Vlaanderen de geschiedenis ingaan als de meest zwakke 
mobiliteitsminister uit de geschiedenis. 
 
Repliek 
De heer Ravyts zegt niet als lanceerplatform te willen fungeren voor een aanval op de grootste 
oppositiepartij. Hij beaamt het feit dat het provinciebestuur wil meewerken, daar waar het mag en kan, 
en vanuit zijn ervaring van het volgen van de commissies in het Vlaams parlement heeft hij de indruk 
dat die boodschap niet binnen komt. Daarom kijkt hij uit naar de volgende legislatuur, waar misschien 
andere zaken zullen gebeuren, daarbij verwijzend naar het persmoment van woensdag 25 april in de 
Guldensporenstad. 
 

Vraag nr. M/2018/32 
van de heer Anthony Dumarey 
Dataprotectie 
Vraag 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, zegt dat de GDPR of de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, ook AVG genoemd, over het beheer en de beveiliging gaat van de persoonlijke 
gegevens van de Europese burgers. Als organisatie moet je vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen welke 
persoonsgegevens je verzamelt en hoe je deze data gebruikt en beveiligt. De GDPR staat daarbij voor de 
bescherming van de persoonlijke data van de Europese burger, een eenduidige procedure voor 
dataverzameling en opslag van persoonlijke gegevens, het vragen van toestemming om gegevens te 
verzamelen en te gebruiken, het recht hebben als individu om te worden vergeten, het kunnen 

toepassen en opleggen als nationale autoriteit van boetes en het aanstellen binnen grote organisaties 
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van verantwoordelijken voor dataverzameling. De verordening geldt voor iedereen die persoonsgegevens 
verwerkt. Ook scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen, bedrijven, gemeenten en provincies horen 
daarbij. Voor de provincie West-Vlaanderen heeft de nieuwe Europese regelgeving ingrijpende gevolgen, 
maar er is voor de provincie ook een rol weggelegd als kennispartner bij uitstek. Voor kleine organisaties 
en kleine steden en gemeenten is het soms moeilijk haalbaar om iemand vrij te stellen of zelfs aan te 
stellen om de regelgeving in goede banen te leiden. 
De heer Dumarey vraagt of de provincie op de hoogte is van instanties of ondernemingen die hun 
consultancy aanbieden om organisaties in de regel te stellen zodat de informatie kan worden gedeeld, 

hoe de provincie zelf met de nieuwe regelgeving omgaat, of er interne mensen zijn aangesteld en of er 
beroep is gedaan externe actoren en of de provincie de rol als kennispartner naar zich kan toetrekken en 
actief de steden, gemeenten en onderschikte organisaties kan ondersteunen om zich in regel te stellen, 
bijvoorbeeld op basis van het beschikbaar stellen van een privacyfunctionaris 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde zegt dat heel wat organisaties en overheden met de vraag worden 
geconfronteerd. Op 25 mei 2018 treedt de wetgeving van Europa in voege. De verordening dateert 
echter van 2016 en de provincie is op dat moment begonnen. Men moet de wetgeving eigenlijke 
toejuichen, omdat de nood aan bescherming van de individuele consument meer dan noodzakelijk is en 
onder de aandacht moet worden gebracht. Het is ook een goede zaak dat vanuit Europa de wetgeving op 
de volledige Europese Unie wordt toegepast. 

De provinciale samenwerking wordt opgezet samen met collega gedeputeerde de Bethune en met de 
partners van over de grenzen, zodat de databescherming en de uitwisseling van data worden 
geüniformiseerd. In de privacycommissie is er een stappenplan goedgekeurd, waaronder het aanleggen 
van een register, procedures voor de uitoefening van rechten, melding van datalekken, enzoverder. 
De griffier en de leidinggevenden binnen de provincie hebben in september/oktober in het MAT 
beslissingen genomen en Jimmy Feys aangeduid als functionaris voor de gegevensbescherming in de 
provincie. Hij heeft de ervaring en de nodige certificaten om die functie op te nemen. Dat komt overeen 
met de informatieveiligheidsconsulent die de lokale besturen moesten aanduiden, zodat de beveiliging 
van de data door een aanspreekpunt kan worden bekeken. 
De provincie is een openbare speler en moet bij de keuze van de private aanbieders de wet op de 
overheidsopdrachten volgen. Op de private markt zijn er veel mensen en instellingen met een aanbod. 
Met het APB Vonk van de provincie worden opleidingen en infosessies georganiseerd. Recent is ook 

vernomen dat HOWEST de studie in opdracht van de provincie zal afronden rond cyber security. Daarbij 
wordt bekeken hoe sociale- en onderwijsinstellingen met databeveiliging omgaan. 
Tot slot zegt de heer Vereecke dat de privacyfunctionaris kan worden aangesproken door de 
gemeentebesturen, om aan te tonen hoe de provincie in deze materie tewerk gaat. De outsourcing 
bestaat ook bij Vonk, waar besturen die kennis kunnen inhuren. 
 
Repliek 
De heer Dumarey zegt in het antwoord van de heer Vereecke heel wat elementen terug te vinden die een 
ondersteuning zijn voor de lokale besturen en waarbij de provincie West-Vlaanderen de kennispartner bij 
uitstek is. 
 

Vraag nr. M/2018/33 
van mevrouw Martine Vanryckeghem 
Burgerparticipatie bij energieprojecten 
Vraag 
Mevrouw Vanryckeghem, Open VLD-raadslid, zegt dat burgerparticipatie een begrip is waar men niet 
langer omheen kan. Burgers evolueren van kritische denkers naar geëngageerde participanten. Ze 
nemen hoe langer hoe meer het heft in handen om regelingen af te dwingen, net zoals ouders dit nu aan 
heel wat scholen doen om luchtvervuiling aan te pakken. Onlangs deed ook ‘Plastic attack Belgium’ zijn 
intrede, waarbij actievoerders in grootwarenhuizen overbodige verpakkingen van boodschappen halen en 
er achterlaten. Burgerparticipatie is ook een manier om het draagvlak voor beleidskeuzes te vergroten. 
In het bijzonder voor energieprojecten kan burgerparticipatie ervoor zorgen dat burgers, bedrijven en 
besturen niet alleen de lasten dragen maar ook de voordelen koppelen aan hernieuwbare 

energieprojecten. In die zin nam de intercommunale Leiedal reeds de beslissing om voor nieuwe 
energieprojecten in de regio te streven naar minstens 50% rechtstreekse participatie door burgers, 
lokale bedrijven en lokale overheden via de principes van ‘International Cooperative Alliance Principles’. 
Grof geschetst komen deze principes neer op vrijwillig lidmaatschap, economische participatie, 
autonomie, informatieverstrekking door de bouwheer en exploitant en engagement voor de 
gemeenschap. Bij het opwekken van nieuwe energie oogst je als aandeelhouder niet alleen hernieuwbare 
energie, maar heb je ook inspraak en bepaal je mee naar wie de stroom gaat, aan welke prijs en wat er 
met de winst gebeurt. Bij nieuwe projecten waarbij Leiedal de opdrachtgever is zullen gunningscriteria 
worden opgenomen met betrekking tot burgerparticipatie, zoal bijvoorbeeld referenties van gelijkaardige 
projecten waarbij communicatie en rechtstreekse financiële participatie werden gerealiseerd. 
Een gelijkaardige principiële beslissing over burgerparticipatie bij energieprojecten in de provincie zou 

ook hier ondersteunend kunnen werken voor burgerinitiatieven. Mevrouw Vanryckeghem vraagt of de 
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deputatie bereid is om een dergelijke beslissing te nemen, en zo ja, of de provincie bereid is om 
daarvoor de financiële middelen vrij te maken voor notariskosten, juridische kosten en studiekosten. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het om een complexe vraag gaat waarop verschillende 
gedeputeerden op verschillende aspecten een antwoord zouden kunnen geven. Participatie heeft diverse 
aspecten, meer bepaald het delen in winsten, maar ook in risico’s en inspraak over waar, hoe en wat er 
wordt gerealiseerd. Participatie betekent ook niet meteen dat al die verschillende zaken aan bod komen. 

Wat vergunningen betreft is er op dit moment geen manier om juridisch af te dwingen dat, alvorens een 
omgevingsvergunning zou worden toegekend omtrent een energieproject, daarin een participatie 
aanwezig zou moeten zijn. In het debat gevoerd in de vorige provincieraad werd aangegeven om 
eventueel op Vlaams niveau in te stellen dat, bijvoorbeeld bij het indienen van een windmolenproject, 
daarbij minimumvoorwaarden voor participatie kunnen worden vereist. Mocht dat op Vlaams niveau 
worden bepaald, dan kan de provincie dit aftoetsen en zou het dossier alleen ontvankelijk zijn als aan die 
minimumvoorwaarden is voldaan. Momenteel echter kan de provincie juridisch niet stellen, vooraleer een 
omgevingsvergunning te weigeren of te verlenen, dat een project het principe van participatie moet 
bevatten. 
Participatie kan ook nog betekenen dat men projecten kan realiseren, zonder daarvoor zelf alle middelen 
op tafel te moeten leggen. Men participeert met burgers om de middelen te verzamelen en maakt er dan 
een gezamenlijk project van. Wat het eigen patrimonium van de provincie betreft, momenteel worden 

realisaties zoals bijvoorbeeld zonnepanelen volledig door de provincie zelf betaald. Inkomsten daarvan 
gaan volledig naar de West-Vlaming via de werking van de provincie. Er zou kunnen worden nagedacht 
om in projecten in provinciale gebouwen een stuk burgerparticipatie in de zin van deelname mogelijk te 
maken. Bij gemeenten wordt daarover meer nagedacht omdat men minder geneigd is om daarin zelf te 
investeren. 
Wat Leiedal en de gemeenten betreft, is het de bedoeling om een soort raamcontract uit te werken 
omtrent de burgerparticipatie. Vraag is of de provincie daarin een rol kan spelen. De provincie beschikt 
over subsidies in het kader van klimaatprojecten. In de klimaatprojecten zitten al dergelijke projecten, 
waarbij telkens een lokale overheid moet betrokken zijn en waarbij de participatie een element is. 
Beernem heeft een dergelijk project waarbij de burgerparticipatie manifest aanwezig is. De provincie kan 
ook technisch advies en advies over communicatie, bestekopmaak, vergunning, doorverwijzing naar 
andere partners geven. Ook derden kunnen daarbij een rol spelen. 

 
Repliek 
Mevrouw Vanryckeghem beaamt dat het principe van participatie niet juridisch afdwingbaar is, maar aan 
de onderhandelingstafel kan het interessant zijn om aan te geven dat burgerparticipatie ook voor de 
aanvrager interessant kan zijn om het draagvlak voor de aanvraag te vergroten en de kans op juridische 
procedures bij de Raad van State te verkleinen. Een positief geluid is ook het feit dat wordt nagedacht 
om het principe van burgerparticipatie bij eigen projecten van de provincie te overwegen. 
 
Vraag nr. M/2018/34 
van de heer Maarten Tavernier 
Plan MER/PRUP ‘Omleidingsweg Anzegem’ 

Vraag 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, wijst erop dat momenteel het openbaar onderzoek en een 
tweede terinzagelegging loopt van het plan MER voor het PRUP ‘Omleidingsweg Anzegem’. De reden 
hiervoor is het feit dat er in het dossier een nieuw traject werd geïntroduceerd. Uit het verleden weet 
men dat het om een gevoelig dossier gaat, waarbij heel wat bezwaren zijn bij de beleidsoptie die de 
deputatie heeft genomen. Het verwondert de heer Tavernier dat de gemeente bij de provincie moet 
aandringen om een infomoment te organiseren voor de betrokkenen. Het is ook niet de eerste keer om 
te moeten vaststellen dat het blijkbaar moeilijk is om de provincie zover te krijgen om haar eigen beleid 
te komen toelichten. 
De heer Tavernier vraagt waarom het provinciebestuur terughoudend is om de eigen dossiers op een 
publiek infomoment te verdedigen. 
 

Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, bevestigt dat het hierbij niet om een gemakkelijk dossier gaat. 
De objectieve cijfers wijzen onweerlegbaar uit dat er nood is aan een tracé voor een omleidingsweg. De 
realiteit is dat niet iedereen dat erkent en momenteel leeft men met koortsoprispingen wegens pre-
electorale periodes. De heer De block vindt echter de algemene uitlating straffe taal dat de provinciale 
diensten moeilijk naar de gemeenten gaan. Voor de huidige legislatuur was het nog nooit voorgevallen 
dat de deputatie de volledige ronde van alle West-Vlaamse gemeenten heeft gedaan, waarbij telkens 
gedurende een viertal uur overleg over concrete dossiers werd gevoerd. De waarheid heeft zijn rechten. 
Buiten de wettelijke verplichtingen heeft de provincie in het dossier Anzegem al driemaal zeer uitvoerig 
gecommuniceerd. In november 2009 was er een infovergadering ter voorbereiding van de inzage van het 
eerste plan MER. Daarbij werden de krijtlijnen toegelicht en waren er meer dan 400 personen aanwezig. 

In 2011 vond een infomarkt plaats over het eerste plan MER en in december 2015 een infomarkt over de 
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vier tracés die in het huidige tweede plan MER worden onderzocht. Dat wordt momenteel verder 
uitgewerkt en daarbij zijn een aantal knelpunten naar boven gekomen, waaronder waterhuishouding, 
mobiliteit en geluid. Om die knelpunten op te lossen is het mogelijk dat er meer ruimte moet worden 
ingenomen. Om eventuele juridische bezwaren te kunnen weerstaan is er aangegeven dat er nog een 
vijfde tracé bestaat. De pers en de bevolking werden hierover geïnformeerd en er werd geen infomoment 
voorzien. De provinciale diensten hebben hierover uitvoerig overlegd met de betrokken landbouwer. 
Wettelijk was de provincie 200% in orde. Op dat moment stond de gemeente Anzegem erop om toch nog 
een infovergadering te houden. De provincie is hierop ingegaan en de vergadering heeft ondertussen 

plaats gevonden. 
Het blijft een moeilijk dossier maar de provincie zal met het dossier doorgaan. 
 
Repliek 
De heer Tavernier zegt dat hij niet heeft gesproken over het feit dat de provincie naar de gemeenten toe 
moet gaan, maar over een publiek infomoment, waar de burger vragen kan stellen en opmerkingen kan 
geven aan het beleidsniveau dat de beslissingen neemt. Vanuit de meerderheid heeft men er alle belang 
bij dat er een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak bestaat voor de beslissingen die in de 
provincieraad worden genomen. 
 
Vraag nr. M/2018/35 
van mevrouw Gerda Schotte 

Acties vzw ‘Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen’ 
Vraag 
Mevrouw Gerda Schotte, fractieleider Groen, zegt dat ze over de materie al een vraag heeft gesteld in 
mei 2016. Toen had de vzw ‘Toeristische ontsluiting West-Vlaanderen’ een promotiecampagne opgezet in 
de regio van Barcelona om vandaaruit toeristen naar West-Vlaanderen te brengen via vluchten van 
Barcelona naar Oostende. De vraag was wat de resultaten van die campagne waren. Gedeputeerde De 
Block heeft toen geantwoord dat het aantal bezoekers door Proximus zou worden gemeten en dat er voor 
een evaluatie geduld moest worden uitgeoefend tot eind 2016. 
In een persbericht van 24 april 2018 staat dat er vanuit Oostende vanaf 1 oktober 2018 een dagelijkse 
vlucht zal worden organiseren naar en van Manchester. De heer De Block spreekt hierbij terug van een 
promotie van de toeristische troeven van de provincie West-Vlaanderen in Groot-Brittannië door de vzw 
‘Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen’. In die zin vraagt mevrouw Schotte hoeveel Spaanse toeristen 

in 2016 naar West-Vlaanderen zijn gekomen naar aanleiding van de toenmalige promotiecampagne, hoe 
dit aantal werd gemeten, of hiervan een evaluatie is gemaakt, welke campagne men nu op het oog heeft 
om toeristen vanuit Manchester naar West-Vlaanderen te halen, of deze campagne opnieuw via de vzw 
‘Toeristische ontsluiting West-Vlaanderen’ zal verlopen, hoeveel het budget hiervoor zal bedragen en hoe 
het effect van de campagne zal worden gemeten. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, bevestigt dat de Barcelonalijn in 2016 werd gepromoot. 
Daarvoor was een budget voorzien van 36.000 euro. De promo werd daarbij ter plekke voor een groot 
deel online gedaan met de grote spelers. Ook werd er busvervoer voorzien vanuit de luchthaven van 
Oostende naar Oostende en Brugge centrum. De cijfers van TUI-Fly wijzen uit dat gemiddeld 10% van de 

passagiers op die vluchten de Spaanse nationaliteit hadden (‘incoming’ toerisme). De Proximus-metingen 
hebben die cijfers bevestigd. Op basis van die realiteit is toen bewust beslist om de promotie stop te 
zetten. 
 
Wat de toeristische ontsluiting betreft is in een recente bijeenkomst beslist om opportuniteiten af te 
wachten. Dit is ook aan bod gekomen in de budgetdiscussie in de provincieraad. Op dat moment was ook 
al geweten dat er gemikt werd op de Engelse markt. De Engelse markt is zeer interessant op het vlak 
van ‘incoming’ toerisme. Het gaat hierbij om nu al meer dan 500.000 toeristen en 60% hiervan 
overnachten in West-Vlaanderen, met Brugge, Oostende en de Westhoek als belangrijkste spelers. 
Interessant is ook dat de verbinding naar Manchester een dagelijks verbinding zal zijn met aantrekkelijke 
uren. Met de instanties Westtoer, toeristische ontsluiting ‘Oostende zoals het hoort’ en het middenveld 
en de sector zal worden bekeken welke zinvolle initiatieven kunnen worden genomen om de provincie op 

deze lijn te promoten. Manchester is de tweede grootste luchthaven van Engeland. De hoop bestaat dat 
er in de komende maanden vanuit Engeland nog andere lijnen kunnen worden aangetrokken. Het 
belangrijkste is echter dat het met de luchthaven van Oostende-Brugge, met de tewerkstelling en met 
het toerisme in West-Vlaanderen goed gaat. 
 
Repliek 
Mevrouw Schotte wijst erop dat het haar niet duidelijk is hoeveel mensen worden bedoeld met de 10% 
‘incoming’ toeristen uit 2016 op de vluchten van Barcelona en dat nog moet worden bekeken welke 
initiatieven voor de lijn naar Manchester zullen worden genomen. Ze vraagt of hiervoor een budget is 
voorzien en hoopt dat de resultaten van de campagne zullen worden geëvalueerd. 
De heer De Block wijst erop dat dit nog verder zal worden besproken en dat de financiële middelen 

binnen de budgetten zullen liggen die iedereen in de provincieraad heeft goedgekeurd. 



 

 

 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 1 – januari  2018  22 
 

Vraag nr. M/2018/36 
van mevrouw Annie Cool 
Vraag 
Mevrouw Annie Cool, CD&V-raadslid, zegt dat de lente terug in het land is en kan worden gezien dat de 
landbouwers de grond bewerken, zaaien en planten. Uiteraard wordt er ook bemest zegt mevrouw Cool, 
dit om een goede opbrengst te bekomen. De landbouwers zijn begaan met een goede waterkwaliteit en 
zij verwijst hierbij onder meer naar de slogan die reeds langer circuleert: “zeg niet te gauw, ‘t steekt niet 
te nauw”. Maar het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om een goed bemesting schema op te maken. 

Teeltkeuze, opbouw van organisch stof in de bodem, weersomstandigheden en veel meer dragen ertoe 
bij dat de berekening jaarlijks en zelfs van seizoen tot seizoen kan wijzigen, aldus het raadslid. 
Landbouwers kunnen onder andere via Inagro beroep doen op het CVBB-team, het coördinatiecentrum 
voor voorlichting en begeleiding duurzame bemesting. Mevrouw Cool vraagt als er veel landbouwers 
beroep doen op het CVBB-team. Is deze dienst voldoende bekend bij de landbouwers vraagt het raadslid. 
Zij wenst tenslotte graag te weten als er een draagvlak voor de adviezen van het CVBB-team is en als de 
gedeputeerde er zicht op heeft dat de adviezen de landbouwers vooruit helpen. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, antwoordt dat vanuit Inagro, op verschillende manieren, de 
kennisopbouw en ook de individuele en collectieve begeleiding van landbouwers worden begeleid. Er is 
heel wat bemestingsonderzoek in Inagro zegt de gedeputeerde. Er gebeuren heel wat analyses van 

grondstalen en bemestingsstalen in Inagro en bij alle verschillende teelten is er telkens ook een stuk 
bemestingsadvies omtrent de specifieke teelt. Daarnaast is er de CVBB-werking, dit is een intensieve 
begeleiding naar landbouwers toe die met Vlaamse middelen wordt gefinancierd in de omgeving van rode 
map meetpunten. Dit wordt op verschillende manieren gerealiseerd zegt de gedeputeerde. De eerste 
manier is de gebiedsgerichte aanpak of intensieve aanpak waarbij telkens rond een rode map meetpunt 
het intrekgebied van het rode map meetpunt wordt bekeken en met de telers in dat gebied aan het werk 
wordt gegaan om de cijfers rond dit meetpunt te doen proberen dalen. In West-Vlaanderen zijn er 39 
rode map meetpunten aangepakt, werden 476 telers begeleid en gaat het in totaal over 1709 percelen 
zegt de gedeputeerde. In het gebied zelf wordt met de telers zelf in dialoog gegaan, er wordt gezocht 
naar de oorzaak. Er wordt soms ook naar mekaar verwezen. Dan weet men dat naar een bepaalde teler 
moet worden gegaan. Op deze manier wordt getracht deze gebiedsgerichte aanpak heel sterk uit te 
bouwen en alles te doen wat nodig is om goed te weten waar de problemen zitten in dat gebied en hoe 

men dit zal aanpakken, licht de heer Naeyaert toe. Daarnaast is er de individuele berdrijfsbegeleiding, dit 
gebeurt op vraag van teler zelf zegt de gedeputeerde. In 2017 werden door Inagro 374 landbouwers 
individueel begeleid. Dit is op eigen verzoek en met een zekere financiële tussenkomst dat zij begeleid 
worden bij hun bemestingsplannen. Er is op dit moment geen daling van het percentage rode map 
meetpunten, maar toch is er geen andere weg dan deze denkt de gedeputeerde. Namelijk de intensieve 
begeleiding van de landbouwers in het gebied waar de rode map meetpunten actief zijn. In eerste 
instantie moet worden achterhaald wat de oorzaak is van het rode map meetpunt. Men moet weten op 
welk perceel moet worden gewerkt en in welke teelten. Er is geen andere weg zegt de gedeputeerde. Als 
wordt gekeken naar de oorzaken van deze rode map meetpunten, dan ligt één vierde van de oorzaken 
buiten de landbouwpraktijk, drie vierde ligt binnen de landbouwpraktijk. De gedeputeerde benadrukt dat 
het echter niet altijd eenvoudig is om dan effectief de hand te leggen op hoe en waar er precies moet 

worden ingegrepen. Toch wordt een positieve evolutie in de waterkwaliteiten gezien, niet in die zin dat 
de rode meetpunten dalen. Maar de laatste twee jaren waren echter speciale jaren zegt de 
gedeputeerde. Ten eerste was het jaar voor dit jaar een heel nat jaar, waar op een bepaald moment een 
enorme uitspoeling was van mest op momenten dat het niet opportuun was dat dit zou gebeuren. Vorig 
jaar was een heel droge periode waar geen opname van de mest was, er was ook de mineralisatie die 
met warmte gepaard gaat en tevens op een verkeerd moment zorgde voor uitspoeling in de bodem. De 
gedeputeerde verwijst naar het feit dat er soms wordt gezegd dat boeren geregeld zouden klagen. Men 
heeft het over klimaatverandering, men mag dit niet ontkennen en het is een heel belangrijk punt, aldus 
de gedeputeerde. Als het dan over de landbouwers zelf gaat mag dit plots geen rol meer spelen zegt de 
gedeputeerde. Het zijn op dat vlak moeilijke jaren geweest en dit moet voor een stuk meespelen in de 
evaluatie hoe de meetpunten evolueren. Er wordt een daling gezien van de maximale gemeten 
concentratie aan stikstof en een daling van het aantal overschrijdingen. Er wordt een lager nitraatresidu 

bij de grond gezien en ook bij opgevolgde percelen. In West-Vlaanderen wordt bij 53 van de meetpunten 
een verbetering gezien van de kwaliteit, bij 12 % een verslechtering, bij de rest een status quo. De 
gedeputeerde meent niet dat het werk af is, er is nog veel werk te doen om de normen te halen. En het 
zal nog veel begeleiding kosten om samen met de sector te zoeken naar een manier om nog beter de 
waterkwaliteit waar te maken. Maar zoals reeds vroeger gezegd, het laaghangend fruit is geplukt, wat 
gemakkelijk is is voor een stuk gerealiseerd, maar de aard van de grond, ook de aard van de teelten en 
het weer zijn allemaal zaken die een belangrijke rol spelen. De gedeputeerde denkt dat het belangrijk is 
om voor een stuk ook positief naar sector toe over dit onderwerp te communiceren. Het is nog niet in 
orde zegt de gedeputeerde, maar er wordt gezien dat wordt gewerkt aan het probleem. Men heeft het 
soms over financiële moeilijkheden van landbouwers, maar wat ook sterkt weegt op hen is als men 
constant het gevoel krijgt niet goed bezig te zijn. Dat kan ook niet de bedoeling zijn zegt de 

gedeputeerde. Er is nog werk aan de winkel wat betreft de rode map meetpunten, maar langs de andere 
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kant wil de provincie via begeleiding met de sector samen met hen naar een nog betere waterkwaliteit 
toewerken, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 
Repliek 
Mevrouw Cool is blij te vernemen dat er een gerichte aanpak is met vooral een grote betrokkenheid en 
veel onderzoek waaruit de landbouwers kunnen leren. Dit leidt tot een bewustwording en gerichte 
aanpak. Zij is vooral blij te vernemen dat de inspanningen lonen en een positieve boodschap kan worden 
gebracht naar die landbouwers die zich inzetten voor die goede waterkwaliteiten. 

 
Vraag nr. M/2018/37 
van de heer Peter Roose 
Vraag 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter S.pa, zegt te hebben begrepen dat de provincie samen met Inagro 
lid is van het consortium kennisopbouw luchtemissies veehouderij. Dit consortium heeft onder andere de 
taak om een beoordelingskader te maken voor luchtemissies en geurhinder. Hij denkt dat dit in de eerste 
plaats moet gekaderd worden in de opmaak van het milieuluik van de omgevingsvergunning. De heer 
Roose zegt dat dit geen eenvoudige taak is, er moet enerzijds een evenwicht worden gevonden tussen 
de economische leefbaarheid van een landbouwbedrijf en anderzijds een gezonde omgevingskwaliteit. 
Vaak werkt men dan met theoretische modellen om de geurhinder te bepalen. De heer Roose zegt dat 
zijn vraag zeer concreet is. In welke mate heeft dit consortium ook instrumenten ontwikkeld of wenst zij 

te ontwikkelen op vlak van klachten bijvoorbeeld rond geurhinder vraagt de heer Roose. Af en toe 
worden gemeenten en steden geconfronteerd met dergelijke klachten. Men kan hierbij moeilijk 
teruggrijpen naar de theoretische modellen van de omgevingsaanvraag, aldus de heer Roose. De vraag 
van de heer Roose luidt in welke mate praktijken vaststellen dat de modellen ofwel correct zijn of de 
hinder of klacht effectief correct is. Het raadslid vraagt in welke mate het consortium daartoe reeds 
instrumenten heeft ontwikkeld of zal ontwikkelen of het enkel de bedoeling is dat gemeenten en steden 
de klacht niet meer op hun woord moeten nemen en als zij zelf moeten gaan ruiken om al dan niet vast 
te stellen dat er hinder is. Het zal afhankelijk van de neus zijn die zal bepalen of er hinder is zegt de heer 
Roose. De heer Roose zegt dat dit een problematiek betreft die misschien niet vaak voorkomt maar af en 
toe is het wel interessant om als gemeente of stad, die in de eerste plaats ook milieuhandhaver is, om na 
te gaan welke instrumenten er beschikbaar zijn om een klacht te kunnen objectiveren. 
 

Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de heer Roose verwijst naar een instrument, namelijk de 
neus. De gedeputeerde geeft aan hier nog op terug te komen. Vemis is opgericht om meer kennis op te 
bouwen over hoe geur precies in mekaar zit, hoe geurhinder kan vermeden worden en hoe theoretische 
modellen in de praktijk eigenlijk werken. Door de partners van Vemis zijn in de voorbije jaren heel wat 
projecten opgestart waarvan een aantal reeds zijn afgewerkt. Dit om precies beter zicht te krijgen op het 
ontstaan van die emissie, het vermijden van emissie en oplossingen voor emissie te vinden of te 
verbeteren, aldus de gedeputeerde. Deze resultaten zijn gecommuniceerd met de landbouwsector, 
constructeurs en studiebureaus. Geur is hier één aspect van. De universiteit van Gent heeft als partner 
van Vemis zich gefocust op de chemische aspecten van geurcomponenten en zij heeft daarbij 
bijkomende inzichten gebracht over hoe geurstoffen zich gedragen. Inagro en het innovatie steunpunt 

werken op demonstraties en voorlichting. In de schoot van Vemis werd ook een geurlabo opgestart bij 
het ILVO zegt de gedeputeerde. Dit labo is op punt gezet en er werd een meetploeg geïnstalleerd. Dit is 
het enige geurlabo in Vlaanderen dat gespecialiseerd is in geur en veehouderij zegt de gedeputeerde. 
Het labo hanteert de methode van de olfactometrie. Het geurlabo start binnenkort ook met een 
meetcampagne bij pluimveehouders. De gedeputeerde legt uit dat er twee specifieke manieren zijn om 
vaststellingen rond geur te doen. Ten eerste is er de olfactometrie, er worden luchtstalen genomen in 
luchtzakken en de geurbelasting wordt in een geurlabo geanalyseerd. Dit gebeurt in het labo van ILVO. 
Er zijn ook buitenlandse labo’s die dit aanbieden. Dit gebeurt met gekalibreerde neuzen. Dit betekent dat 
er personen worden geselecteerd waarvan de gevoeligheid van de neus gemiddeld is en met deze 
personen wordt het geurlabo bevolkt om te kunnen vaststellen vanaf wanneer en in welke mate geur 
waarneembaar is, aldus de gedeputeerde. Ten tweede is er nog rechtstreekser de neus als instrument 
zegt gedeputeerde. Hij verwijst hierbij naar de snuffelploegmetingen. Er wordt een ploeg te velde 

gestuurd die op basis van een standaardmethodiek de geurimpact in de omgeving in kaart brengt. Er 
wordt gemeten in alle vier de seizoenen om een goed beeld te krijgen. Via modellering wordt er terug 
gerekend om de sterkte van de geurbron te bepalen. Voor het uitvoeren van snuffelploegmetingen zijn er 
in Vlaanderen twee erkende labo’s: Vito en Olfascan, beiden zijn ook lid van Vemis. Andere erkende 
methodes zijn er eigenlijk niet zegt de gedeputeerde. Er kan eventueel gecombineerd worden met een 
geurdagboek. De bedoeling van dit geurdagboek is om aan de hand van dat dagboek te weten te komen 
wanneer volgens de persoon die het dagboek bijhoudt geurhinder voorkomt en hoe intens deze is. Als 
gemeenten klachten van geuroverlast willen evalueren, kunnen ze beroep doen op deze labo’s. De 
gemeente kan ook beroep doen op de milieu-inspectie die ter plaatse kan gaan. De milieu-inspectie 
bekijkt twee zaken, ten eerste maakt zij de inschatting als de geurhinder ligt binnen wat normaal 
aanvaardbaar zou moeten zijn of niet, ten tweede evalueert ze ook de bedrijfsvoering. Gebeurt de 

bedrijfsvoering binnen het bedrijf zoals het zou moeten zijn, zoals het volgens de 
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milieuvergunningsvoorwaarden zou moeten zij. Als dit niet zo is zal de inspectie opvolgen als het bedrijf 
zich naar de toekomst toe conformeert. De gedeputeerde zegt dat wordt vastgesteld dat het 
management van het bedrijf ook vaak sterk kan bepalen of er geurhinder is of niet. Het is nooit simpel 
als het over geur gaat, maar toch probeert men deze zoektocht te doen om in de toekomst geurhinder 
nog beter onder controle te kunnen krijgen, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 
Repliek 
De heer Roose bedankt de gedeputeerde voor de uitleg. 

 
Vraag nr. M/2018/38 
van de heer Peter Roose 
Vraag 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter S.pa, zegt dat er de afgelopen tijd nogal wat media-aandacht rond 
de kwaliteit van de fietspanden in Vlaanderen, in het bijzonder in West-Vlaanderen, is geweest. Hierbij 
kwam onder andere de vaststelling dat meer dan de helft van de slechte fietspaden langs gewestwegen 
liggen. De heer Roose heeft hierbij twee concrete vragen. Bestaat er een overzicht van het aantal 
kilometers gewestwegen die opgenomen zijn in het bovenlokaal fietsroutenetwerk en waar er geen of 
een onvoldoende veilig uitgerust fietspad aanwezig is. Wat is de evolutie van dit aantal kilometers. Ten 
tweede vraagt de heer Roose of de provincie samen met de steden en gemeenten, voor wat betreft die 
baanvakken die specifiek gewestwegen zijn en waar volgens het raadslid het risico op letselongevallen 

misschien het grootst is, in dialoog kan gaan met Vlaams gewest om te zien in welke mate deze 
baanvakken prioritair kunnen worden aangepakt om deze te beveiligen met middelen van het Fietsfonds. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, vindt dit een terecht aandachtsignaal en positieve suggestie van 
de heer Roose. Hij beaamt dat goede en veilige fietspaden nodig zijn. Daarom dat de provincie al jaren 
investeert in de aanleg van nieuwe fietspaden en herstelt waar het nodig is. De gedeputeerde licht toe 
dat het beheer van de lokale wegen is toevertrouwd aan de steden en gemeenten. Voor de gewestwegen 
aan Vlaanderen. De provincie doet veel via het Fietsfonds sinds zij daarmee is gestart in 2006. De 
Vlaamse overheid staat in voor haar eigen wegen. De gedeputeerde wenst in te gaan op de suggesties 
van de heer Roose. De gedeputeerde heeft dit besproken met de provinciale diensten. Het is zo dat in 
het begin van elke legislatuur, altijd per gemeente of per stad een tripartite overleg is tussen de 

gemeente of de stad, de provincie en Vlaanderen om een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan op te 
maken. In deze gesprekken gaan de provinciale diensten rekening houden met hetgeen de heer Roose 
vraagt om de passende inventarisering te doen en om te kijken hoe er daar kan geremedieerd worden. 
Fietsen zit immers in de lift, maar om dat verder te laten groeien, moeten er voor gezorgd worden dat er 
goede fietsvoorzieningen zijn zegt de gedeputeerde. Het blijft een werk van lange adem en al hetgeen 
wat picobello en nieuw is wordt na een bepaalde periode minder. Daar moet nog vele attenter dan 
vroeger werk van worden gemaakt, besluit de gedeputeerde. 
 
Repliek 
De heer Roose zegt dat er inderdaad niemand is die betwist dat we te maken hebben met een historische 
achterstand om de fietskwaliteit of de kwaliteit van de fietspaden weg te werken. Het is belangrijk dat 

alle overheden die daar een stuk verantwoordelijkheid hebben op dezelfde lijn zitten en dezelfde 
inspanningen doen. De heer Roose heeft soms het gevoel dat in de raad heel wat dossiers worden 
goedgekeurd, fietspaden zijn gemeentelijke of lokale wegen. Hij denkt dat het belangrijk is dat de 
gewestwegen dezelfde inspanningen volgen. Uiteindelijk is het daar dat er nog meer fietsers en 
voertuigen op de weg aanwezig zijn en het risico het grootst is. De inspanningen moeten op elkaar 
kunnen worden afgestemd. De heer Roose denkt dat men veel sneller vooruit kan gaan met het 
ontwikkelen van een volledig uitgebouwd fietsnetwerk, gelet op feit dat de lokale overheden zelf samen 
met Vlaanderen bevoegd zijn om dat netwerk te definiëren. Het ware goed dat men er in slaagt binnen 
afzienbare tijd dit netwerk volledig veilig te maken voor toekomst, besluit de heer Roose. 
 
Vraag nr. M/2018/39 
van de heer Peter De Roo 

Vraag 
De heer De Roo, N-VA-raadslid, licht zijn vraag toe. Door de bevolkingsdichtheid en vele water intensieve 
economische activiteiten is er doorgaans in Vlaanderen per persoon al weinig water beschikbaar. Door de 
klimaatverandering neemt deze kans op watertekort nog verder toe. Zo was er in het voorjaar en in de 
zomer 2017 reeds een voorproefje met een uitzonderlijke droogte in de Westhoek. Wat al jaren was 
aangekondigd werd plots pijnlijk zicht- en tastbaar, vooral de West-Vlaamse landbouw kreeg het 
opnieuw hard te verduren, aldus de heer De Roo. Er werd door menig beleidsmaker in de haren gekrabd 
met één centrale vraag, hoe kan Vlaanderen en meerbepaald West-Vlaanderen zich wapenen tegen deze 
trend naar verdroging. Een oefening overigens waar de provincie zich niet onbetuigd in liet. Eén van de 
lichtpunten in deze droogteperiode van vorig jaar was het aanbod uit de ruimere regio van Saint-Omer 
om het teveel aan water in het stroombekken van de A niet langer naar zee te pompen maar om het, 

indien technisch mogelijk, beschikbaar te stellen voor de door droogte geteisterde provincie West- 
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Vlaanderen. An offer you can’t refuse zou je dan denken, aldus de heer De Roo. Het aanbod van de Frans 
Vlaamse buren was dan ook aangestipt en besproken op een informeel overlegmoment op 16/02 in 
Kortrijk samen met gedeputeerde Jean de Bethune, het raadslid zelf, Philippe Dave: algemene 
afgevaardigde van de Vlaamse regering Parijs en de directeur van Vlakwa. Er is immers een sterk 
contrast tussen de toestand in de regio Saint-Omer waar een overaanbod aan water is en de toestand in 
West-Vlaanderen anderzijds die gekend staat als een erg waterarm gebied. De heer De Roo deelt mee 
dat het niveau van het grondwater nu 100 meter lager ligt dan 50 jaar geleden het geval was. De OESO 
bestempelt het als de vierde armste regio voor wat betreft de beschikbaarheid van water per persoon. 

Cijfers om bij stil te staan zegt de heer De Roo. Gezien dit contrast werd in deze vergadering voorgesteld 
om de meerwaarde van een robuust watersysteem op grensoverschrijdende schaal concreter te 
onderzoeken, samen met de betrokken partners Vlakwa, Capso, Agence de l’eau en VMM. De heer De 
Roo heeft hierover enkele vragen. Is er in de periode tussen de droogte van vorig jaar en vandaag 
verder gewerkt aan een oplossing. Werden de gesprekken met de Noord-Franse partners uit de regio 
Saint-Omer betreffende een robuust watersysteem al opgestart. Vorig jaar bleek dat de VMM de 
verziltingskaart waar naar werd terug gegrepen eerder verouderd bleek en dringend aan actualisatie toe 
was. Is dit ondertussen gebeurd vraagt de heer De Roo. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt in eerste instantie op de vraag en geeft vervolgens 
het woord aan gedeputeerde Bart Naeyaert voor wat betreft de meer algemene specifieke 

waterproblematiek die de heer De Roo aankaart. De heer de Bethune beaamt dat er een aantal maanden 
geleden een goede vergadering is geweest met de heer Decoster die ook burgemeester is van Saint-
Omer en die ook aanstipte dat op het vlak van waterbeheersing, watergebruik en toelevering, zij daar 
mogelijks een toegevoegde waard konden leveren. De provincie heeft dit uiteraard ook ernstig genomen. 
De gedeputeerde verduidelijkt dat het natuurlijk geen eenvoudig verhaal is om water vanuit Saint-Omer 
in de West-Vlaamse contreien te krijgen. Echter moet volgens de gedeputeerde wel de moeite worden 
gedaan om dit te onderzoeken. Het is trouwen naar aanleiding van deze vergadering dat de provincie er 
in geslaagd is om gestalte te geven aan een belangrijk Europees gefinancierd project rond waterkwaliteit 
en dit mogelijk te maken door het vinden van de juiste Frans partners. De heer De Roo was hierbij 
aanwezig en de gedeputeerde dankt hem voor zijn medewerking aan dit resultaat. De opties van de 
dienst Externe om deze problematiek aan te kaarten in een iets ruimer verband is namelijk het verband 
van de EGTS Dunkerque-Côte Opale-West-Vlaanderen. De gedeputeerde zegt dat sinds jaar en dag een 

werkgroep actief is rond de waterproblematiek en het zal de heer De Roo misschien verwonderen, maar 
in vele gevallen gaat het daar om de omgekeerde beweging, waar er een teveel aan water word 
opgehoopt en waarbij de provincie hoopt dat de Fransen hen zullen steunen om het teveel aan water 
uiteindelijk naar de zee te laten afvloeien. Deze werkgroep wordt door gouverneur voorgezeten en daar 
wenst de provincie dit punt ook aan te kaarten om te kijken in welke mate dat in periodes van 
waterschaarste de provincie mogelijkerwijze de omgekeerde beweging in gang kan zetten. De 
gedeputeerde zegt dat de heer De Roo zijn vraag een paar dagen te vroeg stelt. Op dat terrein is er 
immers volgende week vrijdag een bijeenkomst in Saint-Omer waar niet alleen Patrice Vervliet, 
voorzitter van de commune de Dunkerque, aanwezig zal zijn, maar uiteraard ook de heer De Coster, 
burgemeester van Saint-Omer, aanwezig zal zijn. Ook een aantal protagonisten vanuit de Région, zoals 
Xavier Bertrand zullen aanwezig zijn. De gedeputeerde zal in het kader van een debat rond onder meer 

de grensoverschrijdende samenwerking dit punt trachten aan te brengen om het in eerste instantie op de 
agenda van EGTS Dunkerque-Côte Opale-West-Vlaanderen te krijgen. Dit in de hoop om vervolgens in 
samenwerking met de provinciale diensten en experten, uiteindelijk een stukje oplossing te kunnen 
aanreiken voor wanneer dat de provincie een tekort aan water heeft en de Fransen een overschot 
hebben, een win win-situatie kan ontstaan. Dit belet niet dat een aantal Europese projecten nu reeds 
samen worden gerealiseerd en dat de verstandhoudingen bijzonder goed zijn. De gedeputeerde belooft 
het raadslid op de hoogte te houden van het resultaat. De heer De Bethune geeft het woord aan Bart 
Naeyaert. 
De heer Bart Naeyaet, gedeputeerde, vult aan. Wat de verzilting betreft zijn metingen met een 
helikopter boven de kuststreek gebeurd en deze gegevens worden nu verwerkt door Ugent en 
studiebureau Deltaris. Eind 2018 wordt een nieuwe verziltingskaart verwacht. Wat de droogte in het 
algemeen betreft, vraagt de gedeputeerde als men klaar is voor een nieuwe droogteperiode. Men is nooit 

volledig klaar voor een nieuwe droogteperiode, want elke droogte is anders zegt de gedeputeerde. De 
duur van de droogte, waar ze zich precies zal voordoen, het blijft steeds een verhaal dat veel 
onzekerheden bevat, aldus de gedeputeerde. Maar er zijn intussen heel wat zaken in gang gezet. Op 
Vlaams niveau werd een droogteplan ontwikkeld door het coördinatiecentrum integraal waterbeleid, er 
werd ook een draaiboek uitgewerkt vanuit het provinciebestuur. In Inagro zijn diverse acties lopende. De 
gedeputeerde verwijst hierbij naar het Inero- project rond Ardo waarbij een hydrantennetwerk over 500 
ha wordt gespreid. Er is de aanleg van spaarbekkens. De gedeputeerde verwijst ook naar de 
samenwerking met landbouwers naar bekkens op eigen grond en hij gelooft sterk dat daar nog meer 
moet op worden ingezet. Eén van de zaken die bij de vorige droogteperiode werd vastgesteld, is dat er 
heel wat water is vervoerd, op verschillende plaatsen is gecapteerd en dan naar de akkers werd 
gebracht. Als dan de opbrengst van op de akker wordt vergeleken met de kost gemaakt om het water 

naar de akker te brengen en als deze relevant en betaalbaar was, denkt de gedeputeerde dat op dat vlak 
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toch een aantal mensen zullen geschrokken zijn wat het kost om water naar de akker te brengen en 
anderzijds wat dit opbrengt voor de akker. In die zin is het geen evident verhaal om lange afstanden te 
overbruggen om water naar de landbouw te brengen. Er moet worden gestreefd naar meer spreiding van 
voorraad voor land- en tuinbouw en er moet op dat vlak meer naar de samenwerking met de land- en 
tuinbouw worden gezocht, zegt de gedeputeerde. Er is een overzicht van alle private bekkens 
beschikbaar en er zijn ook overleggen lopende rond het aanspreken van deze private bekkens. Er is het 
onderzoek in de polders naar het ondergronds gaan bufferen van water. De gedeputeerde verwijst ook 
naar de discussies die in de moeren lopen in het kader het EGTS (gevlucht afvoeren van water richting 

Duinkerke en kanaal Duinkerke-Veurne). De gedeputeerde denkt dat in de polders moet worden gekeken 
waar bovengronds bijkomende buffering kan worden gedaan. De Grote Beverdijk is een plaats waar 
bijkomende buffering voor water kan worden gerealiseerd. Voor het overige moet ook worden gezocht 
hoe we efficiënter met water kunnen omgaan op de velden. Wat zijn de best irrigatie technieken. Goed 
weten wanneer je hoeveel water waar gebruikt en monitoring technieken daaromtrent zijn ook belangrijk 
stelt de gedeputeerde. Het koolstofgehalte van de bodem verder opbouwen is ook iets wat al naar voren 
is gekomen. Dit is een heel pakket aan maatregelen dat niet onmiddellijk is uitgerold. De gedeputeerde 
zegt dat er nog een weg te gaan is om ons meer robuust te maken als watersysteem en om te kunnen 
omgaan met droogte maar ook met wateroverlast. De gedeputeerde zegt dat het nu meevalt wat betreft 
de wateroverlast en hij hoopt dat de provincie niet vlug meer wateroverlast krijgt, want dit zijn ook 
steeds moeilijke momenten. 
 

Repliek 
De heer De Roo denk dat de risico’s op extreme droogte en extreme waterval verder zullen toenemen. 
Het verheugt hem te vernemen dat beide gedeputeerden samen de koe bij de horens vatten. 
 
Vraag nr. M/2018/40 
van de heer Kristof Pillaert 
Vraag 
De heer Kristof Pillaert, N-VA-raadslid, zegt dat de Reo-veiling quasi in zijn achtertuin ligt, hij passeert 
dus regelmatig langs de Reo-veiling en kan dan merken dat de bouw van het zwembad in Roeselare met 
rasse schreden vooruit gaat en de activiteit boven op het dak van de veiling eigenlijk nihil is. Recent 
werd de opdracht dak serre Agrotopia in Roeselare stop gezet naar aanleiding van de dagvaarding in 
kortgeding door de firma nv Antwerpse Bouwwerken deelt de heer Pillaert mee. Deze dagvaarding komt 

er nadat het bedrijf zich onheus behandeld voelde door Inagro wegens onregelmatigheden in de offertes. 
Momenteel liggen de werken dus stil omdat een gerechtelijke procedure loopt, aldus de heer Pillaert. De 
zaak in kortgeding komt voor op 8 mei en waarschijnlijk volgt daarna nog een rechtszaak voor de 
burgerlijke rechtbank. Het raadslid gaat over naar zijn vragen. Wat is er in dit belangrijk en ingewikkeld 
dossier gebeurd dat men nu geconfronteerd wordt met dergelijke vertragingsmanoeuvres en 
gerechtelijke stappen. Is de behandeling en de opmaak van het dossier misschien niet professioneel 
genoeg gebeurd. Had dit met ander woorden vermeden kunnen worden en heeft de gedeputeerde enig 
idee hoe lang dit zal aanslapen en vooral wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn op het financiële vlak en 
eventueel op organisatorisch of personeel vlak, besluit het raadslid zijn vragen. 
 
Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het binnen zijn taak als politieker ligt om niet veel te 
zeggen deze keer, behalve dat alles heel zorgvuldig is voorbereid in dit dossier met heel veel partners 
zowel op technisch vlak als op juridisch vlak om deze complexe aanbestedingsprocedure correct te laten 
verlopen. Je kan echter niemand beletten om te procederen, aldus de gedeputeerde. Het is nu eenmaal 
een recht dat bestaat om te gaan procederen. Zal hierdoor vertraging worden opgelopen herhaalt de 
gedeputeerde het raadslid zijn vraag. Ja zegt de gedeputeerde. Hij hoopt dat het een aantal maanden is, 
maar hij zal niet op de feiten vooruit lopen, hij gaat kijken wat er gebeurt. De opdracht is te belangrijk, 
het gaat over meer dan 10 miljoen euro zegt de gedeputeerde. Als in deze zaak beslissingen worden 
genomen, dan moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan, ook met de afweging wanneer verder te 
gaan of te stoppen door de pauzeknop in te drukken. De gedeputeerde herhaalt dat het project 
vertraging oploopt, maar zoals hij het ziet werd alles heel zorgvuldig voorbereid. Is het juridisch 100 % 
zeker dat men gelijk zal krijgen vraagt de gedeputeerde. Dergelijke procedures bestaan niet zegt de 

gedeputeerde. De gedeputeerde denkt dat het aanbestedingsdossier heel zorgvuldig werd voorbereid en 
gaat er dan ook van uit en hoopt dat de provincie ook gelijk zal krijgen. Dan kan verder worden gegaan 
met het prachtige project en kan worden overgegaan tot de eerste glaslegging na de aanbesteding van 
dit dossier, besluit de gedeputeerde zijn antwoord. 
 
Repliek 
De heer Pillaert zegt dat hij vaak het woord ‘hoopt’ hoort. De heer Pillaert begrijpt dat de gedeputeerde 
zelf advocaat is en dus kennis heeft van de gerechtelijke termijnen. Hij begrijpt ook tussen de regels te 
horen dat hij vreest dat hij nog lang zal mogen wachten voor hij bovenaan het zwembad zal staan om te 
zien hoe mooie de dak serre eventueel zal worden. 
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Vraag nr. M/2018/41 
van de heer Luc Coupillie 
Vraag 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, verwijst naar een perscommuniqué van vorige maand waarin 
gedeputeerde Bart Naeyaert liet optekenen dat het aantal gevangen muskusratten in de provincie West-
Vlaanderen over de laatste vijf jaar gestegen is van exact 1000 naar 3200 ratten. Vooral de 
grensgebieden met Frankrijk en Nederland zijn blijkbaar probleemzones. Eigenlijk zouden beide landen 
het rattenprobleem op dezelfde adequate manier moeten aanpakken zoals dat gebeurt in West-

Vlaanderen zegt de heer Coupillie. Anders blijft het in Vlaanderen dweilen met de kraan open. Dit is in dit 
halfrond al meerdere keren gezegd geweest, aldus de heer Coupillie. In oktober 2016 werd een Interreg- 
project ecosysteem opgezet dat mede aan deze grensproblematiek tegemoet zou komen. Er waren in dit 
project meerdere zaken dan rattenbestrijding alleen licht het raadslid toe. De gedeputeerde zag heil in 
dit project om via deze weg aan de rattenproblematiek tegemoet te komen. De heer Coupillie vraagt wat 
dit project reeds praktisch heeft opgeleverd en als er ondertussen reeds andere contacten zijn geweest 
met de buren inzake deze rattenproblematiek.  
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, bevestigt dat de stijging van het aantal ratten dat van over de 
grens vooral met Frankrijk en Wallonië komt problematisch is. Het ecosysteem project biedt 
mogelijkheden om daar rond te werken. Op dit moment worden de ratten enerzijds door de 

controledienst van de VMM gemeten. Het noorden van Frankrijk is ook bezig met het tellen van ratten 
zegt de gedeputeerde. In West-Vlaanderen wordt daar op 30 april mee gestart. Deze partners gaan aan 
het werk of zijn reeds aan het tellen. De enige partner die op dit moment nog ontbreekt en niet in het 
project ecosysteem zit is de Waalse partner. Vorige week was er de opstart, het lanceringsproject van 
het Europese project Limbatise. Daar heeft de gedeputeerde ten aanzien van de Waalse partners toch 
een pleidooi gehouden om ook de problematiek van de muskusratten ernstig te nemen en om daar 
samen met de provincie West-Vlaanderen op te willen inzetten. Dit wordt nu verder opgenomen met de 
Waalse partner, zodanig dat niet alleen de Franse partner maar ook Waalse partner mee wordt genomen 
in het verhaal. De gedeputeerde wil een soort grensoverschrijdend muskusrattencomité oprichten waarin 
men elkaar op regelmatige basis ziet. Bij de speech van de gedeputeerde was minister-president Borsu 
nog niet aanwezig. De gedeputeerde zegt dat hij dit nog eens zal moeten herhalen op een andere plek, 
zodat Wallonië mee is om mee te stappen in de oefening. Via het regionaal comité dat aansluit op de 

Nederlandse grens zijn er wel al contacten met de Nederlandse partners. Het blijft dus een stukje 
trekken om dat in gang te houden zegt de gedeputeerde. Dit zal ook niet veranderen denkt de 
gedeputeerde omdat de mensen en projecten veranderen, maar de provinciale zal toch systematisch 
moeten op diezelfde nagel blijven kloppen. 
 
Repliek 
De heer Coupillie dankt de gedeputeerde voor zijn inspanningen. Het raadslid hoopt met de 
gedeputeerde dat het niet alleen bij tellen zal blijven, maar dat de gedeputeerde volgend jaar een 
perscommuniqué zal kunnen uitsturen waarin wordt gemeld dat het aantal ratten van 3000 naar 900 is 
gedaald.  
 

*** 


