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I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

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

 Guido Decorte, gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, algemene en 
ondersteunende dienstverlening, gebiedsgerichte werking en milieu, landschap en 
natuur 
 

 
 Franky De Block, gedeputeerde van toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening 

(m.u.v. stedenbouwkundige beroepen) en mobiliteit en weginfrastructuur 

 
 

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

 
 

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

 Jean de Bethune, gedeputeerde van economie en streekontwikkeling, externe 

relaties en Noord-Zuid-beleid en gelijke kansen 
 
 

 Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde van cultuur en welzijn 
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GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMENE EN ONDERSTEUNENDE 

DIENSTVERLENING, GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 
Vraag nr. S/2018/24 
van de heer Maarten Tavernier (GROEN) 
van  
 

Vraag betreffende RUP provinciedomein ‘t Veld 

 
 

Vraag: 

 

Geachte,  

 

Een van de discussiepunten bij de het RUP in opmaak bij provinciedomein ’t 

Veld is het gebrek aan parking. Op het terrein wordt echter vastgesteld dat 

een strook van de huidige parking, het dichtst bij de woningen van de 

naastliggende wijk, gebruikt wordt als stapelplaats voor hopen aarde, zand, 

haksel,…  

 

Sommige hopen lijken er al een hele tijd te liggen gezien ze helemaal 

overgroeid zijn.  

 

Daarom wil ik graag de volgende vragen stellen:  

 

- Wat is de bedoeling van het aanleggen van de huidige stapels/berm 

aan aarde en andere materialen? 

 

- Hoe lang wordt deze ruimte reeds hierdoor ingenomen? 

 

- Waarom wordt dit voorzien aan de achterzijde van de particuliere 

woningen en niet op een andere plaats?  

 

- Indien dit bedoeld is als een permanente situatie: is er een 

vergunning hiervoor?  
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Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 
 
 
Antwoord:  
 

Geacht Provincieraadslid, 

 

We ontvingen uw vraag met betrekking tot de parking aan het domein ’t Veld in goede 

orde en kunnen u volgende zaken als antwoord betekenen. 

 

De strook naast de bebouwing op parking ’t Veld wordt gebruikt voor tijdelijke 

grondstockage.  

 

Deze situatie is ontstaan op het moment - reeds enkele jaren terug - dat de plannen 

voor het baggeren van ’t Zeetje gestalte kregen.  

Bij slibruiming moet immers een slibbekken aangelegd worden om de baggerspecie te 

stockeren en rond het slibbekken moet een dijk komen.   

 

De brigade Bergelen heeft - anticiperend op de aanleg van het slibbekken - kleinere 

grondoverschotten een tijdelijke opslagplaats gegeven op de parking van ’t Veld, 

wetende dat deze later zouden gebruikt worden voor de aanleg van het slibbekken. 

 

Vorige maand werd de omgevingsvergunning verkregen voor de aanleg van het 

slibbekken. Dit betekent dat er binnenkort een einde kan komen aan de stockage van 

aarde op de parking.Het baggeren van ’t Zeetje zal uitgevoerd worden door de dienst 

waterlopen met een gespecialiseerde aannemer.  

De werken worden uitgevoerd in 2019. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met hoogachting, 

 

Heidi Malengier    Guido Decorte        

Directeur groendienst    Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen 
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Vraag nr. S/2018/27 
van de heer Maarten Tavernier (GROEN) 
van 06.05.2018 
 

Bijkomende vraag ivm parking provinciedomein ‘t Veld 

 
Vraag: 

 

Beste,  

 

Ik stel vast dat het antwoord dat ik op deze schriftelijke vraag kreeg, onvolledig is.  

 

- Er wordt enkel ingegaan op het aspect grondstockage, terwijl er in de hopen ook 

andere materialen zitten, zoals bvb. haksel  

- Er wordt niet ingegaan op de vraag waarom dit voorzien wordt aan de achterzijde van 

de aanpalende woningen en niet op een andere plaats  

- Er wordt niets vermeld over het al dan niet aanwezig zijn van een vergunning voor 

deze hopen, die daar dus al enkele jaren aanwezig zijn.  

 

Gelieve dit antwoord daarom nog aan te vullen met de bovenstaande elementen.  

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

 

 
Antwoord:  
 

Geacht Provincieraadslid, 
 

We hebben u bijkomende schriftelijke vraag met betrekking tot het provinciaal domein 

’t Veld goed ontvangen. 

 

Met betrekking tot vraag 1 kunnen we meedelen dat onze eigen diensten de vermelde 

strook alleen tijdelijk hebben gebruikt voor tijdelijke grondopslag. Mogelijks is daarbij 

ook sprake van een beperkts opslag  waarbij de strook ook gebruikt werd voor een 

kleine hoeveelheid organisch afval.   

 

Wat betreft vraag 2 geven we u mee dat het gaat om de parkeerstrook die bij 

normaal/gemiddeld gebruik van de parking het minst wordt aangesproken.  Het gaat 

hier tevens om de strook die het minste visuele hinder veroorzaakt richting het 

domein.  Ook de hinder richting de buren wordt minimaal geacht (er bevindt zich een 

groenbuffer tussen de particuliere woningen en de parkeerstrook.   

 

Wat betreft uw derde opmerking kunnen we u het volgende meedelen. Voor het gebruik 

van een plek als tijdelijk depot worden geen vergunningen aangevraagd.  Op deze plek 

is dit gebeurd vanuit een zekere pragmatiek vanuit de brigade, zonder dat de plek het 

feitelijke statuut van een ‘depot’ had.  Dat is elders in provinciedomeinen ook al 

gebeurd.  We wijzen er ook op dat dit soort depot ondertussen op een aantal plekken 

structureel voorzien is/wordt in provinciedomeinen.  Voor eender welke stockage in dit 

soort depot worden logischerwijze geen vergunningen aangevraagd  
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Zoals aangegeven wordt de bestaande situatie kortelings gesaneerd op basis van de 

verkregen vergunning voor de aanleg van het slibbekken ifv de ontslibbing van ’t Zeetje 

(komende maanden). 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met hoogachting,  

 

 

Heidi Malengier    Guido Decorte        

Directeur groendienst    Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen 
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Vraag nr. S/2018/26 
van de heer Kurt Himpe (N-VA) 
van 16.05.2018 
 

Vraag i.v.m. toekomstvisie Kleiputten van Egem 

 
Vraag: 
 

Geachte, 
 
Op maandag 14 mei vond een infoavond plaats over de 
toekomstvisie voor de Kleiputten in Egem. Op 23 mei is er dan 
ook een inspraakmoment. Van 15 mei tot 16 juli is er een 
periode van publieke inspraak. 
 
Graag had ik vernomen wat de toekomstvisie van de provincie en 
de gemeente Pittem voor de Kleiputten en omgeving precies 
inhoudt.  
 
Met genegen groet, 
Provincieraadslid Kurt Himpe 
 
 
Antwoord: 
 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Het antwoord op deze vraag zit vervat in de startnota die op 26 april 2018 in deputatie 

werd goedgekeurd, en momenteel voor iedereen ter inzage ligt en ook op de website 

van de provincie terug te vinden is: 

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-kleiput-en-omgeving-

egem 

 

Op pagina 4 van deze startnota staan de belangrijkste elementen meegegeven: ‘Via het 

provinciaal RUP wenst de provincie publiek toegankelijk groen te voorzien.  

 

De ontwikkeling hiervan zou een antwoord bieden aan het tekort van natuur en 

recreatie in het regio. Daarnaast wenst men via dit RUP een reconversie van de 

voormalige steenbakkerij te verwezenlijken in functie van bedrijvigheid. Hierbij wordt 

het reconversiekader uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan van West-Vlaanderen 

(PRS-WV) toegepast.’ 

 

Deze uitgangspunten zijn onderwerp van een VLM-studie, opgeleverd in 2016, in 

samenspraak met alle adviserende instanties en de gemeente Pittem. 

 

Het is evenwel zo dat dit dossier opgemaakt wordt conform het nieuwe decreet omtrent 

de integratie van ruimtelijke uitvoeringsplannen en milieueffectenrapporten. In die zin is 

het belangrijk er op te wijzen dat in de eerste fase van deze procedure (startnota) er 

nog geen concrete keuzes op tafel gelegd worden (concrete bestemmingen, 

voorschriften,…). Maar in deze fase wenst de overheid na te gaan via een participatief 

traject wat de visie, input, bedenkingen,….van de ruime bevolking zijn over een 

welbepaald gebied.  

 

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-kleiput-en-omgeving-egem
https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/rup-kleiput-en-omgeving-egem
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Om dit proces een beetje sturing te geven worden in de startnota’s voor provinciale 

ruimtelijke uitvoeringsplannen wel telkens zo bevattelijk mogelijk de doelstellingen 

weergegeven die door de overheid voor een gebied naar voor geschoven worden.  

 

Het spreekt voor zich dat dit in het ene dossier al een stuk concreter is dan in het 

andere. Voor de kleiput en omgeving in Pittem werden in de startnota volgende 

doelstellingen naar voor geschoven (p.11 van de startnota): 

 

1) De ontwikkeling van een toegankelijk groen op de gronden van de voormalige 

kleigroeve. De potentie is er om binnen deze waterrijke natuur ook ruimte voor een 

permanente watervoorraad voor te behouden i.f.v. het overbruggen van 

droogteperiodes voor de landbouw. Een globaal ruimtelijk masterplan zal hiervoor 

worden uitgewerkt.  

 

2) Bedrijvigheid mogelijk maken op de site van de voormalige steenbakkerij. Dit in het 

kader van reconversie. Reconversie is als beleidskader opgenomen in het PRS-WV.  

 

3) Het patchwork van allerhande bestemmingen en nabestemmingen als gevolg van het 

geldende BPA nr.12 De kapelle (goedgekeurd dd. 22/05/1995) en het gewestelijk RUP 

Oppervlaktedelfstoffen ‘Klei van Ieper en Maldegemklei’ (definitief vastgesteld dd. 

12/10/2012) vervangen door eenduidige bestemmingen en voorschriften. 

Vanaf pagina 40 in de startnota werd onder het luik ‘4.2 Programma van eisen en 

contour’ nog wat meer verfijnd wat dit per specifieke deelzone zou kunnen inhouden. 

Op vandaag werden dus nog geen keuzes gemaakt, en enkel krijtlijnen naar voor 

geschoven. Momenteel wordt alle inspraak en adviezen verzameld. Op basis hiervan zal 

de provincie in samenspraak met de gemeente Pittem in de scopingnota moeten 

bepalen welke voorstellen, scenario’s, alternatieven,… al dan niet verder onderzocht 

zullen worden in het proces van het PRUP. 

 

Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn. 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Heidi Malengier      Guido Decorte 

Directeur Groendienst      Eerste Gedeputeerde  
 
 
  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 5  – mei 2018  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

MYRIAM VANLERBERGHE 
 

 
GEDEPUTEERDE VAN CULTUUR EN WELZIJN 
 
 
Vraag nr. S/2018/25 
van de heer Kurt Himpe (N-VA) 

van 09.05.2018 
 

Vraag betreffende overdracht Be-Part 
 
Vraag: 

 

Geachte, 
 
In juli 2016 werd aangekondigd dat Kortrijk en Waregem samen Be-Part zullen 
organiseren. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz maakte toen de beslissing officieel 
bekend. Be-Part is het platform voor actuele kunst met tal van activiteiten, 
tentoonstellingen en workshops. 
 
De twee steden nemen Be-Part over van de provincie West-Vlaanderen. 
 
Graag had ik geïnformeerd naar de stand van zaken of verloop van deze overdracht: 
 
- Werd er reeds een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Waregem en 
Kortrijk en/of tussen de steden en de provincie? 
o   Zo ja, kan ik deze verkrijgen? 
o   Zo neen: 

§   Wat is de reden dat dit nog niet gebeurde? 
§  Wanneer wordt de ondertekening voorzien? 
§  Op welke manier wordt, in afwachting van de ondertekening, de werking van 
de instelling verzekerd?  
 

Met genegen groet, 
 

Provincieraadslid Kurt Himpe 
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Antwoord: 

 

Geacht raadslid, 

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag (dd. 9 mei 2018) betreffende de organisatie van 

Be-Part na de implementatie van het project “afslanking provincies” kan ik u meedelen 

dat het provinciebestuur niet betrokken is bij de onderlinge overeenkomst tussen Kortrijk 

en Waregem. In die optiek kan ik u geen kopie van de samenwerkingsovereenkomst 

bezorgen noch informatie verstrekken over de ondertekening. 
 

 

 

Hoogachtend, 

 

Stijn Lombaert     Myriam Vanlerberghe 

Bestuursdirecteur Griffie   Gedeputeerde voor Erfgoed 
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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. 24.05.2018 
 

 
 
Vraag nr. M/2018/42 
van mevrouw Elke Carette 
Schietstand POV Zedelgem 
Mevrouw Elke Carette, raadslid Open VLD, zegt dat er geen kandidaten blijken te zijn die 

voor het realiseren van de schietstand in het provinciaal Opleidingscentrum voor 
Veiligheidsdiensten (POV) te Zedelgem een offerte hebben ingediend. Reden hiervoor is de 
bezorgdheid dat het project niet rendabel zou zijn. Navraag leerde haar dat een rendabele 
schietstand minstens voor de helft gesubsidieerd dient te worden om break-even te kunnen 
draaien. Ondertussen is de schietstand in Assebroek verkocht, weliswaar met een 
overgangsregeling dat deze verder wordt gehuurd tot de nieuwe schietstand in Zedelgem 
gerealiseerd is. Om de trainingsoefeningen van de veiligheidsdiensten niet in het gedrang te 
brengen, dringt een verlengde huurperiode zich dan ook op. 
West-Vlaanderen telt 20 schietstanden die door Sport Vlaanderen zijn erkend. Dit biedt 
mogelijkheden om de tijd voor de realisatie van een nieuwe schietstand te overbruggen. 
Onder meer in Roeselare is recent een nieuwe schietstand geopend. De provincie dient 
hierin een proactieve rol in te nemen en moet ervoor zorgen dat de schietopleidingen voor 

de veiligheidsdiensten niet in het gedrang komen. 
Gelet op deze onduidelijke situatie vraagt mevrouw Carette of de schietoefeningen voor de 
politiediensten in West-Vlaanderen, en meer bepaald in het noorden van de provincie, niet 
in het gedrang komen, of er gesprekken zijn met bestaande schietstanden, zo ja met welke 
resultaten, en wat het standpunt van de provincie is met betrekking tot de bouw van een 
nieuwe schietstand. 
 
Antwoord 
De heer Carl Decaluwé, gouverneur, zegt dat er tot op vandaag geen problemen zijn in de 
relatie met de nieuwe eigenaar van de schietstand in Assebroek. Alles loopt zoals het hoort. 
De huurtermijn is al verlengd geweest en zal binnenkort nogmaals worden verlengd. Alles 
hangt ook af van hoe de nodige RUP-procedure zal verlopen bij de stad Brugge. Wanneer 

het zover is zal er worden bekeken hoe hiermee om te gaan. Op termijn echter moet er een 
nieuwe schietstand komen. 
Momenteel zijn er gesprekken aangeknoopt met de schietstand in Roeselare. Een ander 
alternatief is uitwijking naar Nieuwpoort. Op het moment van de beslissing van een nieuwe 
schietstand, was al een onderzoek gebeurd naar het aantal schietstanden en eventuele 
uitwijkmogelijkheden. 
De heer Decaluwé verwijst daarop naar de schietstand van de federale politie in Ieper, die 
volledig klaar is, maar werd afgekeurd door haar eigen preventiedienst. Met wat kleine 
aanpassingen zal ook daar capaciteit vrijkomen. De ideale situatie is dat er een nieuwe 
schietstand komt voor het noorden en het zuiden van de provincie. De federale politie stelt 
echter dat ze daarvoor geen geld heeft en dit niet zelf zal verwezenlijken. 

In afwachting van een nieuwe schietstand zijn een aantal maatregelen genomen om de 
continuïteit te verzekeren. De nieuwe schietstand zal moeten voldoen aan alle mogelijke 
eisen van zowel lokale als federale politie. De architectenbureaus zijn hiervan op de hoogte. 
Er is wel interesse voor het project maar ook wordt gewezen op het feit dat hierop geen 
economische return mogelijk is. Er wordt dan ook bekeken hoe hiermee op een andere 
manier kan worden omgegaan. Gezien de ligging van het POV, en ook naar personeelsinzet 
toe, moet misschien toch worden bekeken om de schietstand in eigen beheer te nemen en 
uit te baten. Daar is nog niets over beslist, maar die denkpiste wordt bekeken. Sowieso 
wordt het technisch onderhoud uitbesteed aan een externe firma. 
Voor een schietstand op basis van dit concept moet men rekening houden met een 
investering van 3 tot 3,5 miljoen euro. De hoop was er dat het project vanuit de private 
sector, tevens aangemoedigd door andere voorbeelden, haalbaar zou zijn. Nu is gebleken 

dat dit niet het geval is.  
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Vraag is dus of de denkpiste niet opnieuw moet worden geopend om het POV zelf als 
bouwheer in de markt te zetten. Op vraag van de raad van bestuur en de directie van WPS 
wordt onderzocht in welke mate een combinatie mogelijk is van schietstand en sporthal. De 
huidige sporthal in het POV is immers tot op de draad versleten. Aan de directie werd ook 
gevraagd om een ontwerp van tweede masterplan op te maken. 
Wat de subsidiëring betreft worden drie pistes bekeken. De piste Vlaanderen wordt bekeken 
via de link naar sportinfrastructuur. Vanuit de lokale politiezones en/of de federale zones 
wordt de mogelijkheid van cofinanciering bekeken. De vraag is in te passen in een nieuw 

masterplan. De WPS heeft niet de financiële reserves om een investering van dat niveau te 
dragen. Wanneer hierin klaarheid komt, wordt de volgende stap gezet. Mocht het nodig 
blijken kan als overgang worden bekeken welke schietstanden in aanmerking komen om de 
continuering van de opleiding te garanderen. 
 
Repliek 
Mevrouw Carette dankt de heer gouverneur voor het antwoord en heeft genoteerd dat er in 
het najaar van 2018 meer duidelijkheid komt. 
 
 
Vraag nr. M/2018/43 
van de heer Piet Vandermersch 

Asbestafbouw door lokale besturen 
De heer Piet Vandermersch, fractieleider Open VLD, geeft aan dat de Vlaamse regering in 
de begrotingscontrole 2018 bijkomen 9 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor steun aan 
asbestafbouwprojecten van lokale besturen. In het Vlaamse asbestafbouwbeleid moet 
voldoende aandacht gaan naar de ondersteuning van lokale besturen, aangezien de lokale 
besturen drie rollen moeten opnemen. als beheerder en eigenaar van een eigen 
gebouwenpatrimonium, als organisator en coördinator van gemeentelijke 
asbestafbouwprojecten en als milieuhandhaver. Een lokaal bestuur kan zelf een 
versnellingsbeweging genereren op eigen grondgebied met een bijhorend financieel 
interessant en ontzorgend aanbod voor de deelnemende burger. Deze inspanningen zijn er 
gekomen nadat ook de schoolnetwerken ruim 7 miljoen euro ter beschikking kregen om hun 
patrimonium asbestvrij te maken. Het bestaand asbestbeleid streeft naar een versnelling 

van de afbouw van alle asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving binnen het 
Vlaams gewest. Een versneld afbouwbeleid grijpt in op het huidige afbouwritme die 
momenteel te langzaam verloopt. 
De heer Vandermersch vraagt of er een inventaris bestaat van de provinciale gebouwen die 
met de asbestproblematiek worden geconfronteerd, of de deputatie al een plan van aanpak 
heeft opgemaakt voor het verwijderen van asbest uit het provinciale 
gebouwenpatrimonium, en zo ja, welke budgetten hiervoor zullen worden vrijgemaakt of 
reeds zijn voorzien. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, bevestigt dat er een asbestinventaris bestaat. Bij de 

aanpak van de asbestproblematiek wordt een onderscheid gemaakt tussen asbest dat zich 
in een slechte toestand bevindt en onmiddellijk moet worden verwijderd en asbest die zich 
in een gebonden en goede toestand bevindt. Bij dit laatste is er tijd om de toestand te 
evalueren. Wanneer het asbest zich in en slechte toestand bevindt, moet ze onmiddellijk 
worden verwijderd. Wanneer in een gebouw wordt vastgesteld dat het asbest in een 
gebonden en goede toestand is, wordt geëvalueerd of het gebouw gerenoveerd moet 
worden. Bij renovatie wordt overgegaan tot het verwijderen van het asbest. Soms betekent 
dit dat bepaalde investeringen niet worden gedaan omdat het gek zou zijn om investeringen 
te doen en achteraf te moeten vaststellen dat er asbest moet worden verwijderd. In Inagro 
is bijvoorbeeld gedacht om op een loods zonnepanelen te plaatsen, maar dat gebeurt niet 
omdat er op de loods asbestplaten liggen. Er is dus een inventaris en een strategie, die 
verschilt naargelang het asbest zich in een losse of mindere goede staat bevindt of in een 

gebonden en goede toestand is. 
Concrete initiatieven rond asbest zijn genomen in het bisschopshuis, waar de 
asbesthoudend isolatie werd verwijderd rond de verwarmingsleidingen. In het Zwin werd bij 
de afbraak van een aantal gebouwen het asbest verwijderd. In Inagro zijn asbesthoudende 
platen verwijderd uit het gebouw ‘Champignon 2’, wat ook het geval was in de 
Ijzerboomgaard en in het PTI. In de diverse stookplaatsen wordt asbest verwijderd, onder 
andere bij de dichtingen van de CV-ketels en tot slot worden bij het renoveren van de 
hoogspanningscabines de asbesthoudende platen verwijderd. Op die manier wordt 
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zorgvuldig omgegaan met de aanwezigheid van asbest. De middelen zijn er niet om 
onmiddellijk het volledige programma overhoop te gooien of, als er geen plannen zijn om 
gebouwen te renoveren, daar onmiddellijk grote investeringen in te doen als het asbest zich 
nog in een goede toestand bevindt. 
 
Repliek 
De heer Vandermersch zegt dat het grootste probleem waarschijnlijk de asbestdakplaten 
zijn en hij vraagt of er nog veel loodsen zijn die met die platen zijn uitgerust. 

De heer Naeyaert zegt dat die loodsen en hun toestand in de inventaris staan beschreven. 
 
 
 
Vraag nr. M/2018/44 
van de heer Kurt Himpe 
Techniekacademie - Evaluatie en impact op instroom technisch en beroepsonderwijs en 
STEM 
De heer Kurt Himpe, raadslid N-VA, wijst erop dat in 2013 de techniekacademie is opgestart 
met een proefproject in Zwevegem. Het initiatief laat leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar van het lager onderwijs proeven van techniek. Het project groeide uit tot een zeer 
succesvol initiatief want het wordt momenteel al in 63 West-Vlaamse steden en gemeenten 

georganiseerd. In de techniekacademie wordt de technische geletterdheid van de kinderen 
buiten de schoolse sfeer opgekrikt en kunnen jongeren kennis maken met techniek. De 
bedoeling is dat de techniekacademie de houding van kinderen, en van de ouders, ten 
aanzien van techniek beïnvloedt. 
Voor de provincie West-Vlaanderen is dit geen overbodige luxe want de roep om technisch 
personeel is zeer groot. Bedrijven kampen met vacatures die maar niet ingevuld raken. Elk 
initiatief dat hieraan kan verhelpen is dan ook nuttig, om niet te zeggen noodzakelijk.  
De diploma’s worden eind pas juni uitgereikt, maar op dit ogenblik ontvangen heel wat 
jongeren hun diploma na hun deelname aan de techniekacademie. De provincie West-
Vlaanderen ondersteunt het initiatief. In het verleden werd het zelfs nog meer ondersteund, 
ook vanuit de bevoegdheid economie. Na vijf jaar techniekacademie stelt zich de vraag of 
er al resultaten merkbaar zijn in de keuzes die jongeren maken. 

De heer Himpe vraagt of er al onderzoek is gebeurd naar het initiatief, en zo ja, wat hiervan 
na vijf jaar de resultaten zijn. Jongeren die vijf jaar geleden aan de techniekacademie 
hebben deelgenomen zitten ondertussen al een eind in het middelbaar onderwijs en hebben 
een keuze gemaakt. 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat de vraag actueel is in het licht van de 
diploma’s die straks worden uitgereikt. De heer Vereecke ziet in de vraag twee geledingen. 
Wat de resultaten betreft is navraag gedaan via de STEM-ambassadeur bij het RTC, die de 
zaak vanuit de provincie coördineert. Uit een onderzoek bij een aantal studenten is 
gebleken dat individuele leerlingen effectief de stap naar het technisch onderwijs hebben 

gezet door hun deelname aan de techniekacademie. Een tweede aspect is dat er een 
veelheid is aan initiatieven rond technisch onderwijs, en dat de techniekacademie geen 
losstaande toverformules is. Maar de techniekacademie zet ouders ertoe aan om kinderen 
een technische loopbaan te laten starten, eventueel via het ASO, maar met interesse voor 
techniek. 
Uit twee bachelorproeven, gedaan door studenten bij Vives, met als titels ‘Ik stem voor 
techniek’ en ‘Techniekacademie en zijn mentoren onder de loep’ zijn vijf vaststellingen te 
halen. Door de techniekacademie is er meer ambitie om een technische job te zoeken, 
zowel bij de ouders als bij de kinderen. Wat het genderstereotiep denken betreft is de 
interesse van 2% bij de meisjes voor techniek ondertussen gestegen tot een interesseveld 
van 20 %. Een derde van de leerkrachten, vaak uit het basisonderwijs, leren ‘on the field’ 
en gaan proefondervindelijk in de klas ervaring opdoen om de kinderen de nodige kennis 

van techniek bij te brengen. Men gaat ook meer in de richting van wetenschappen en 
techniek., waar dit in het ASO wordt aangeboden. Tenslotte worden de lessen over techniek 
op een hoger niveau getild. 
Vlaanderen of de universiteiten zouden over de techniekacademie nog meer gerichte 
onderzoeken moeten doen om te kijken of hieruit nog meer resultaat kan worden gehaald. 
 
Repliek 
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De heer Himpe dankt de heer Vereecke voor het antwoord en zegt dat hieruit blijkt dat de 
techniekacademie wel degelijk iets op gang heeft gezet, waardoor meer jongeren en ouders 
aandacht schenken aan de mogelijkheden die technische opleidingen en beroepen bieden. 
De piste om via universiteiten of op Vlaams niveau verder onderzoek te laten verrichten is 
zeer interessant en misschien moet de provincie contact opnemen en vragen om daar 
aandacht aan te besteden. 
 
Vraag nr. M/2018/45 

van de heer Christof Dejaegher 
Jaagpaden 
De heer Christof Dejaegher, fractieleider CD&V, zegt dat zijn vraag slaat op het jaagpad 
langs de Ijzer. Onlangs brachten de gemeenten Lo-Reninge, Alveringem en Poperinge de 
problematiek van de IJzer, en in het bijzonder van het jaagpad tussen de Franse grens en 
de Fintele, onder de aandacht van de publieke opinie. De IJzer degradeert zienderogen van 
een bevaarbare naar een onbevaarbare waterloop. De oevers kalven af, de rivier slibt dicht 
en er ontstaan allerhande hindernissen. Het jaagpad, dat een belangrijke toeristische-
recreatieve meerwaarde zou kunnen hebben, is onbruikbaar en zelfs gevaarlijk geworden. 
Je kan er niet meer fietsen en het pad is al zeker niet meer toegankelijk voor rol- en 
kinderwagens. Zelfs voetgangers moeten oppassen. Deze toestand sleept al meer dan 20 
jaar aan en steeds opnieuw schuift de bevoegde instantie, NV de Vlaamse Waterweg, het 

probleem voor zich uit, onder het motto dat er geen geld ter beschikking is. Voor andere 
prestigieuze projecten, die kaderen in een internationaal programma, of een opera in de 
thuisstad van voorzitster Frieda Brepoels, is er dan wel geld. Ondertussen krijgen de 
gemeenten langs het jaagpad de klachten en worden ze met de vinger gewezen. De burger 
kent de Vlaamse Waterweg niet en richt zich tot de gemeente. 
Dat deel van de rivier heeft geen economisch nut, tenzij toeristisch-recreatief, en dat is het 
knelpunt. Binnenkort wordt aan de betreffende gemeenteraden een ontwerp van motie 
voorgelegd met de vraag of de provincie het beheer van dat stuk van de rivier zou kunnen 
overnemen in het kader van haar netwerk blauw-groene assen. 
Op een brief van de stad Poperinge antwoordde de Vlaamse Waterweg dat ze in het jaagpad 
enkel wil investeren als het jaagpad als bovenlokale functionele fietsroute zou worden 
geselecteerd of als fietssnelweg. De heer Dejaegher vraagt of de deputatie een mogelijkheid 

ziet om het jaagpad als een functionele route te selecteren, of er een beleids- of actieplan 
bestaat van waaruit het netwerk van blauw-groene assen wordt opgebouwd, of die motie in 
het kader van een dergelijk actieplan kan worden onderzocht en of de provincie, in het 
kader van haar algemene grondgebonden bevoegdheden, bevaarbare waterlopen zonder 
direct economisch nut in beheer kan nemen. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt net als de heer Dejaegher vast te stellen dat 
Vlaamse agentschappen noch de mensen noch de financiële middelen ter beschikking 
hebben om dergelijke jaagpaden te onderhouden of opnieuw in te richten. Hij zegt dat 
jammer te vinden want hierdoor worden een aantal recreatieve mogelijkheden van de 

talrijke jaagpaden in West-Vlaanderen onvoldoende benut. Persoonlijk is hij overtuigt dat 
het aan de provincie is om deze recreatieve structuren verder uit te bouwen en te 
versterken. De thema’s water, landbouw, landschap, recreatie komen allen samen bij de 
jaagpaden en dat zijn domeinen waar de provincie als regisseur sterk in is. Samen met 
actoren als Westtoer is de provincie bijzonder goed geplaatst om deze taak te behartigen. 
De provincie kent het netwerk door en door en kan zeer gericht en effectief werken om deze 
recreatieve structuur te versterken en uit te breiden. Door gericht in te zetten op deze 
missing link kan het netwerk tevens worden geoptimaliseerd. De provincie wil haar 
verantwoordelijkheid opnemen, maar stelt daarbij enkele randvoorwaarden, meer bepaald 
de juridische constructie voor overdracht en beheer. Dat moet transparant en duidelijk zijn. 
Mocht het Vlaams agentschap akkoord zijn om met de provincie samen te werken, is de 
provincie zeer graag bereid om dat te doen. Op 1 juli 2014 heeft de provincie heel wat 

waterlopen overgenomen. Iedereen is het ermee eens dat het beheer daarvan goed 
verloopt. Waarom dan ook geen werking rond oevers en onmiddellijke omgeving. Het zou 
goed zijn om met de Vlaamse Waterweg en de VMM aan tafel te zitten en mee een stuk 
verantwoordelijkheid op te nemen. Daarvoor moet er vanuit het Vlaams niveau juridisch-
financiële bereidheid bestaan om hieraan te kunnen meewerken. De provincie is dan ook 
vragende partij. 
 
Repliek 
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De heer Dejaegher dankt de heer Decorte en zegt te onthouden dat de provincie bereid is 
om dit verder te onderzoeken en meer specifiek bekommerd is over de juridische 
constructie die hiervoor nodig is. Ook wordt gedacht aan een eventuele overname van dit 
deel van de waterloop. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de noden van de burger en 
wordt binnen de provincie een belangrijke meerwaarde gecreëerd. 
 
 
Vraag nr. M/2018/46 

van de heer Kurt Ravyts 
Werkingskosten Zwin Natuur Park 
Mondelinge vraag 
De heer Kurt Ravyts, fractieleider Vlaams Belang, feliciteert de heer Decorte met de 
250.000ste bezoeker sinds de opening in juni 2016, die op dinsdag 22 mei het Zwin Natuur 
Park heeft bezocht. Het Zwin Natuur Park komt stilletjes aan op kruissnelheid en de 
voorbije twee jaar is er een solide basis gelegd om verdere successen te boeken. Daarbij 
denkt hij aan het personeelskader dat stilaan raakt opgevuld en een aantal investeringen 
die ook de voorbije maanden in de raad aan bod zijn gekomen. 
De heer Ravyts zegt dat één zinnetje in het Belga-persbericht over de 250.000ste bezoeker 
hem heeft getroffen, temeer omdat het debat over het break-even draaien van de 
exploitatie, vooral aangezwengeld door de grootste oppositiepartij in het halfrond, de 

voorbije maanden al een stuk was gevoerd. Hij zegt te moeten toegeven dat de deputatie 
een tweetal jaar geleden zelf heeft aangegeven dat het hierbij om een doelstelling op 
termijn gaat. Hij vraagt zich echter af wat ‘op termijn’ dan precies betekent. 
Hij wijst erop dat de heer Decorte tijdens het persmoment heeft gezegd dat hij zich niet 
wenst vast te pinnen op cijfers, dat het Zwin Natuur Park een maatschappelijke 
dienstverlening en opdracht is om natuur en milieueducatie verder uit te werken, dat 
hiervoor ook de nodige infrastructuur zal worden voorzien en dat, als de provincie aan het 
eind van de rekening kosten moet bijdragen, ze dat ook zal doen. 
De heer Ravyts zegt dat die stelling bij hem overkwam alsof het bereiken van de break-
even bij de exploitatie geen doel meer is, zelfs niet op lange termijn. Het gaat hierbij 
immers om maatschappelijke dienstverlening. Er zijn nog dossiers waarin maatschappelijke 
dienstverlening speelt, waaronder het Kortrijkse dossier, dat later in de raad aan bod komt. 

Men kan zelfs spreken van maatschappelijke dienstverlening in het kwadraat. 
De heer Ravyts geeft aan dat hij op deze dienstverlening geen ja en geen nee zal zeggen, 
maar men mag niet uit het oog verliezen dat het hierbij om provinciaal belastinggeld gaat, 
ook in het Zwin, en niet alleen om subsidies van Europa en Vlaanderen. Daarom moet men 
opletten wat men in uitspraken over exploitatie en evenwichten zegt. 
De heer Ravyts vraagt aan de heer Decorte om hierover naar de raad toe wat meer 
duidelijkheid te geven. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, geeft aan dat het Belga-persbericht correct was. De 
kern van de uitspraak die de heer Ravyts citeert is immers gestoeld op de overweging die 

momenteel wordt gemaakt binnen de schoot van het Bestuurlijk Overleg Zwin (BOZ), 
waarbij de vraag wordt gesteld welk gedeelte van het businessplan van het Zwin Natuur 
Park kan worden beschouwd als een vervullen van de maatschappelijke rol als provincie ten 
aanzien van de burgers en welk gedeelte daarnaast door inkomsten uit de exploitatie moet 
worden teruggewonnen. Het antwoord hierop is nog niet volledig duidelijk. Binnen het BOZ 
is men momenteel bezig om een nieuw businessmodel uit te werken. Dat model moet op 
deze vragen een antwoord geven en transparantie brengen in de discussie die momenteel 
rond de break-even wordt gevoerd. Het BOZ baseert zich voor het model op het principe 
waarbij de provincie in haar natuur-educatieve rol ook maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt, maar niet in die mate dat de overheid alles dekt, of dat alles 
gratis moet zijn. Een deel van de inspanningen moet worden gecompenseerd en gedekt 
door inkomsten zoals toegangsgeld, parkinggeld, verhuurgeld. Het is echter nooit zo dat 

daarmee alle uitgaven zijn gedekt. Het is een kwestie van afwegen. De vraag is wat de 
inspanning van de provincie is vanuit haar maatschappelijke rol en in welke mate hiervoor 
belastinggeld wordt ingezet. Men moet begrijpen dat het hierbij om een serieuze 
denkoefening gaat, waarbij men niet over één nacht ijs wil en zal gaan. Het besef is er dat 
bepaalde kosten wel in een break-even model kunnen worden ingebracht, terwijl dat voor 
andere zaken veel minder evident is.  
De provincie heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid op het vlak van natuur- en 
milieueducatie, eén van de hoekstenen van een efficiënt natuur- en milieubeleid. De 
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betrokkenheid van de bevolking is hierbij onontbeerlijk en gedragsverandering bij de 
bevolking moet via informatie, sensibilisatie en educatie worden gestimuleerd. Met het Zwin 
Natuur Park neemt de provincie hierbij een zeer belangrijke taak op zich en richt ze zich op 
alle doelgroepen, van scholen en bedrijven tot groepen, individuele bezoekers en personen 
met een beperking. Daarnaast zijn er heel wat andere provinciedomeinen, activiteiten en 
acties waarbij de provincie zich inzet voor natuur- en milieueducatie.  
In het Zwin Natuur Park is de werking naar scholen toe en de samenwerking met de vzw 
Vakantieparticipatie niet winstgevend. De kosten voor bijvoorbeeld de gidsen liggen hoger 

dan het bedrag dat de school aan het Zwin Natuur Park betaalt. De heer Decorte zegt het 
echter een maatschappelijke opdracht te vinden om natuureducatie naar de scholen te 
brengen. Winst is hier niet aan de orde. Ter informatie geeft hij mee dat het Zwin Natuur 
Park in 2018 tot op heden 41,2% meer scholen heeft ontvangen dan in dezelfde periode 
van 2017. 
Samen met het Agentschap Natuur en Bos wordt in de volgende weken en maanden de 
oefening gemaakt om te bepalen wat in dit verhaal maatschappelijk-financieel verantwoord 
is. 
 
Repliek 
De heer Ravyts dankt de heer Decorte voor de forse verduidelijking. Hij geeft aan dat die 
verduidelijking nodig was en hij beaamt dat het om een evenwichtsoefening zal gaan. Hij 

kijkt samen met de raad uit naar het nieuwe businessmodel en denkt dat daarin een aantal 
nieuwe ontwikkelingen, zoals de openstelling van het verruimde Zwin, mee in vervat zullen 
zijn. Hij hoopt daarover in een volgende raad meer nieuws te vernemen. 
De heer Decorte zegt dat dit nog niet voor een volgende raad zal zijn en de heer Ravyts 
verduidelijkt dat hij een volgende legislatuurperiode bedoelde. 
 
 
Vraag nr. M/2018/47 
van de heer Immanuel Dereuse 
Neutraliteit en een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen voor leerlingen 
en leerkrachten in het provinciaal onderwijs 
Mondelinge vraag 

De heer Immanuel Dereuse, Vlaams Belang-raadslid, merkt op dat in het schoolreglement 
van het provinciaal onderwijs in Antwerpen uitdrukkelijk een verbod opgenomen is voor 
leerlingen en leerkrachten op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen. Dat gaat in 
essentie over het dragen van de hoofddoek. Dit aspect van het reglement maakt deel uit 
van een convenant tussen de verschillende onderwijsnetten in Antwerpen en werd ook 
onderschreven door het provinciaal onderwijs in de stad Antwerpen. 
De Antwerpse gedeputeerde bevoegd voor onderwijs, zo vervolgt de heer Dereuse, stelde 
een tweetal weken geleden dat dit verbod haar niet langer opportuun leek en dat dit 
herbekeken moet worden. De gedeputeerde meent dat de maatschappelijke realiteit 
veranderd is sinds het afsluiten van het convenant in 2009, en dat er door dit verbod veel 
talent verloren gaat.  

Als er binnen de Antwerpse stedelijke onderwijsraad geen overeenstemming komt, dan wil 
de gedeputeerde levensbeschouwelijke tekens toelaten. Hierover is binnen de Antwerpse 
deputatie evenwel geen politiek akkoord. 
De heer Dereuse verwacht dat gedeputeerde Vereecke zal antwoorden dat deze kwestie niet 
aan de orde is in West-Vlaanderen. Toch kan de vraag gesteld worden waarom dit niet 
provincie-overschrijdend geregeld kan worden via het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de 
koepelorganisatie waar de 5 Vlaamse gedeputeerden voor onderwijs deel van uitmaken. 
Waarom neemt het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen als koepelorganisatie hier niet 
uitdrukkelijk stelling in, zo vraagt de heer Dereuse. Hij vraagt of dit thema al binnen de 
koepelorganisatie besproken werd. 
 
Antwoord 

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, deelt mee dat hij niet zal reageren op de Antwerpse 
situatie. In antwoord op de vraag van de heer Dereuse verwijst de gedeputeerde naar de 
statuten van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Daarin staat dat de provincies de 
representatieve organisatie erkennen voor de 5 inrichtende machten. Het Provinciaal 
Onderwijs Vlaanderen is bevoegd voor de pedagogische begeleiding van de provinciale 
scholen in functie van het bevorderen van de kwaliteit van het provinciaal onderwijs. Het 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is ook de belangbehartiger van het provinciaal onderwijs. 
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Het beleid in verband met hoofddoeken, zo vervolgt de heer Vereecke, maakt deel uit van 
het schoolreglement. Het schoolreglement is een exclusieve bevoegdheid van de 
provincieraad en van de 5 provincies individueel. Deze kwestie kan dus wel vrijblijvend 
besproken worden binnen het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, maar zij kunnen daar niet 
over beslissen. Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen respecteert de autonome werking van 
de scholen en geeft geen richtlijnen in verband met hoofddoeken, zo lang de provincies 
daar niet om vragen. 
Het schoolreglement bepaalt dat leerlingen geen zaken mogen dragen die de veiligheid in 

het gedrang brengen. Dat geldt voor een hoofddoek, maar even goed voor een pet, zo 
verduidelijkt de gedeputeerde. 
Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is dus niet bevoegd en de 5 provincies vragen er ook 
niet naar, zo besluit de heer Vereecke. Via de provincieraad wordt een schoolreglement 
goedgekeurd en elke provincie bepaalt zelf wat daarin opgenomen wordt. 
 
Repliek 
De heer Dereuse merkt op dat de koepelorganisatie dus wel een advies kan geven aan de 
deputaties en schoolbesturen. Los van het principiële is dit belangrijk voor de meisjes in 
kwestie. Als ze op de school al de hoofddoek niet dragen, dan zullen ze misschien later in 
het werkveld ook gemakkelijker die houding aannemen. 
Mevrouw Eliane Spincemaille, provincieraadsvoorzitter, vraagt om geen inhoudelijk debat te 

voeren. 
De heer Dereuse is van mening dat er nood is aan een gemeenschappelijk standpunt, dat 
gedragen wordt door de overkoepelende vereniging. 
 
 
Vraag nr. M/2018/48 
van de heer Maarten Tavernier 
Kleiputten van Egem 
Mondelinge vraag 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, licht toe dat de deputatie onlangs een startnota 
goedkeurde voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
omgeving van de voormalige ontginningsputten in Egem. Hij deelt mee dat zijn fractie geen 

probleem heeft met de bestemming die opgenomen is in de documenten, namelijk publiek 
toegankelijk groen,. 
De heer Tavernier verwijst naar de budgetbespreking in november 2017. Toen werd een 
milieutechnische studie aangekondigd, maar hij stelt vast dat er blijkbaar geen 
overheidsopdracht uitgeschreven is voor een studie. Er is wel een document van een 12-tal 
pagina’s, opgemaakt door een studiebureau in januari. Op zijn vraag ontving de heer 
Tavernier later nog een vervolgstudie, maar daarin vond hij geen nieuwe relevante 
elementen. 
Het document bevat enkele belangrijke pertinente vragen waar de heer Tavernier nog geen 
antwoord op gevonden heeft. Zo is er bijvoorbeeld onduidelijkheid over de nazorgperiode 
van de voormalige stortplaats en is er geen uitsluitsel over wie verantwoordelijk is om een 

beschrijvend bodemonderzoek te doen. 
De heer Tavernier vraagt welke bijkomende onderzoeken uitgevoerd werden tussen de 
bespreking van dit dossier in de provincieraad van november en het opstarten van de 
procedure om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, licht toe dat de deputatie in zitting van 9 februari het 
uitvoeren van een haalbaarheidsstudie heeft goedgekeurd. Vanuit die haalbaarheidsstudie is 
een eerste deel opgestart, namelijk het uitvoeren van een milieutechnisch onderzoek. Uit 
dat onderzoek is gebleken dat een planologisch initiatief noodzakelijk was. Naar aanleiding 
daarvan is de haalbaarheidsstudie stopgezet en is de procedure voor de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart.  

Hij vermoedt dat deze verschillende zaken voor de verwarring gezorgd hebben. Pas als alle 
resultaten binnen zijn, kan het haalbaarheidsonderzoek verder gezet worden als de scope 
duidelijk vastgelegd is. Het komt de volgende provincieraad toe om een beslissing te nemen 
over wat er met de kleiputten moet gebeuren. Het is dus enkel de bedoeling om een scope 
te bepalen voor de volgende legislatuur. 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, merkt ten aanzien van de heer Tavernier op dat de 
deputatie streeft naar een positieve oplossing voor een verkommerde situatie. De deputatie 
doet dit op vraag van de gemeente Pittem en van de Vlaamse Landmaatschappij. Er wordt 
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gezocht naar een mix van nieuwe bedrijvigheid, watervoorraden, natuur en recreatie. In het 
traject zijn participatieprocessen belangrijk. De bevolking kan reageren, ook digitaal. De 
mensen tonen zich betrokken en blijken veel belang te hechten aan natuur en recreatie. Na 
de consultatie van de bevolking zal over de resultaten gerapporteerd worden. 
 
Repliek 
De heer Tavernier merkt op dat in november veel belang gehecht werd aan de 
milieutechnische studie, terwijl men nu eerst de ruimtelijke bestemming wil vastleggen om 

daarna een aantal zaken technisch te onderzoeken. Hij vindt dit de omgekeerde volgorde 
van hoe het dossier logischerwijs zou verlopen. 
 
 
Vraag nr. M/2018/49 
van de heer Peter Roose 
Monitoring lokaal klimaatbeleid 
Mondelinge vraag 
De heer Peter Roose, sp.a-fractievoorzitter, verwijst naar het provinciaal 
klimaatbeleidsplan. Dit bevat zowel interne maatregelen, als maatregelen ten aanzien van 
de lokale besturen. In de maatregelen ten aanzien van de gemeenten onderscheidt hij twee 
pijlers, namelijk enerzijds het reglement met klimaatsubsidies en anderzijds de 

klimaatavonden. 
De heer Roose vraagt in welke mate de provincie bereid is om een softwaretool ter 
beschikking te stellen van lokale besturen om de lokale maatregelen te tonen aan de 
burgers. Ook de provinciale maatregelen kunnen op die manier naar buiten gebracht 
worden. 
De heer Roose wijst er op dat de provincie Limburg aan het onderhandelen is over een 
dergelijke tool, zodat alle besturen op dezelfde manier communiceren over de lokale en 
provinciale klimaatmaatregelen. Hij is van mening dat de provincie in de toekomst steeds 
meer samen moet werken met de lokale besturen om de communicatie te stroomlijnen. 
Er is de op maat gemaakte monitoringtool die gemaakt is in het kader van de 
klimaatsubsidieprojecten, maar het zou beter en communicatiever zijn als deze gebruikt 
kan worden als tool naar de West-Vlaming toe, zo besluit de heer Roose. 

 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, sluit zich aan bij de analyse van de heer Roose wat 
betreft het provinciale klimaatbeleid. Momenteel werken de provincies samen om via 
‘Provincies in cijfers’ het cijfermateriaal toe te voegen, zodat de gemeenten 
klimaatrapporten op gemeentelijk niveau kunnen bekomen. Daartoe wordt nauw 
samengewerkt met de provincie Limburg, die momenteel als voorbeeld geldt op dat vlak. 
Recentelijk hebben de provincies Eandis en Infrax aangeschreven om te bekijken welke 
cijfers zij ter beschikking kunnen stellen, om zo tot een volledig rapport te komen. 
In verband met de vraag van de heer Roose naar een tool antwoordt de gedeputeerde dat 
hij contact zal opnemen met de provincie Limburg. Hij meent dat dit inderdaad een 

belangrijke meerwaarde kan betekenen. 
 
Repliek 
De heer Roose kijkt uit naar het resultaat van het onderhoud met de Limburgse collega’s. 
Hij is van mening dat er een win-winsituatie kan ontstaan. De provincie kan de lokale 
besturen helpen om de communicatie naar de burger toe te verbeteren en kan er ook de 
eigen provinciale maatregelen in meenemen. 
 
 
Vraag nr. M/2018/50 
van mevrouw Hilde Decleer 
Plannen nieuw windmolenpark – visserij 

Mondelinge vraag 
Mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, licht toe dat de staatssecretaris van de Noordzee 
een voorstel van Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 voorgelegd heeft aan de ministerraad. 
Daarin wordt niet tegemoet gekomen aan de vraag van de visserijsector naar zo veel 
mogelijk vrije ruimte om aan duurzame visserij te kunnen doen. De federale overheid blijkt 
er naar te streven om een zo groot mogelijk percentage van de oppervlakte van het 
Belgische deel van de Noordzee in te kleuren voor afgelijnde doelstellingen en/of 
activiteiten. De vraag van de visserijsector past niet in dat kader. 
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De Belgische producentenorganisatie voor de reders van de zeevisserij vreest dat de visserij 
in het Belgische deel van de Noordzee op termijn in het gedrang komt.  
Er komt een nieuw windmolenpark en daar kan dus al niet meer gevist worden. Als er 
straks bovendien een visverbod geldt in de Britse zeegebieden als gevolg van de Brexit, dan 
dreigt de hele sector uit de boot te vallen. 
Wist de provincie dat er plannen waren voor een nieuw windmolenpark in de Noordzee, zo 
vraagt mevrouw Decleer. Ook vraagt ze wat de provincie kan doen om de belangen van de 
reders en vissers te bewaken. 

 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, licht toe dat er steeds gezocht wordt naar nieuwe 
vormen van hernieuwbare energie. De minister van energie en de staatssecretaris voor de 
Noordzee hebben elkaar daarin gevonden. Ze zoeken steeds kansen om bijkomende 
hernieuwbare energie op zee te winnen in het kader van het Marien Ruimtelijk Plan. 
Daarnaast bevat het voorstel ook een zone voor industriële en commerciële activiteiten, 
zoals onder meer aquacultuur en de projecten binnen de Blue Cluster. Daarover heeft de 
gedeputeerde al een overleg georganiseerd met enerzijds de visserijsector en anderzijds de 
bestaande initiatieven, zodat er minstens al voldoende kennis is over die verschillende 
initiatieven. Indien nodig krijgt dit overleg nog een vervolg. In het voorstel is er voor 
nieuwe zones voor hernieuwbare energie een oppervlakte van 221 km² voorzien, en 80 km² 

voor zones voor industriële en commerciële activiteiten. 
Vervolgens gaat de heer gedeputeerde in op de stand van zaken. De federale ministerraad 
heeft het voorontwerp van koninklijk besluit op 20 april goedgekeurd. Het ontwerp wordt 
voorgelegd aan de gewesten en aan de buurlanden. Er komt een consultatiefase, 
vermoedelijk in de zomer van 2018. De provincie wordt niet aangeschreven als een te 
raadplegen partner, maar kan tijdens de publieke consultatie wel haar visie en 
bezorgdheden kenbaar maken. Tijdens de consultatiefase wordt overigens een socio-
economische impactanalyse gemaakt en daar moet de visserijsector zeker in meegenomen 
worden. 
 
Repliek 
Mevrouw Decleer betreurt dat de provincie niet als partner geconsulteerd wordt en via de 

publieke consultatie haar bezorgdheden zal moeten uiten. Ze is tevreden dat de 
gedeputeerde dit dossier mee opvolgt. 
 
 
Vraag nr. M/2018/51 
van de heer Bernard De Cuyper 
Maatregelen tegen droogte 
Mondelinge vraag 
De heer Bernard De Cuyper, CD&V-raadslid, merkt op dat het een jaar geleden is dat de 
provincie zwaar getroffen werd door droogte. De land- en tuinbouwsector heeft zwaar 
geleden door het watertekort. Deze problematiek werd uitgebreid besproken in de 

commissie landbouw en in de provincieraad. De mogelijke aanpak voor extra wateropslag 
werd vooropgesteld.  Er waren maatregelen van korte, van middellange en van lange 
termijn, zo licht hij toe. 
De heer De Cuyper vraagt welke maatregelen intussen genomen zijn en welke er in de 
pijplijn zitten. Hij denkt daarbij aan waterbesparende maatregelen in de land- en 
tuinbouwsector. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, hoopt dat het dit jaar zal meevallen met de droogte. 
De winter was deze keer alvast veel natter, en de wateroverlast viel mee. Er zijn de laatste 
tijd wel wat signalen dat er behoefte is aan irrigatie. 
Vorig jaar was er een crisis en dan is crisisbeheer noodzakelijk, zo stipt de gedeputeerde 

aan. Er is het crisisbeheer bij watertekort dat tot de bevoegdheden van de gouverneur 
behoort. Op Vlaams niveau is er in het kader van de Coördinatie Integraal Waterbeleid wel 
een soort beheer van droogterisico’s. Op provinciaal niveau zal de gouverneur een centrale 
rol blijven spelen. Er zijn heel wat overlegmomenten geweest met de gouverneur en 
binnenkort is er een nieuw overleg gepland om een aantal zaken te stroomlijnen. De 
provincie ondersteunt dit overleg op allerlei manieren, in de eerste plaats door na te gaan 
waar er water ter beschikking gehouden kan worden. 
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Er zijn maatregelen genomen om bijkomende kennis te verzamelen, zo vervolgt de heer 
Naeyaert. Er zijn extra peilmeters gekocht, tegen eind dit jaar moet er een nieuwe 
verziltingskaart zijn, alle polders beschikken nu over meer materiaal om het zoutgehalte op 
te volgen, enzovoort. Grote maatregelen vragen natuurlijk meer tijd. 
Er zal in West-Vlaanderen altijd nood zijn aan irrigatie, zo stelt de gedeputeerde. Inagro 
heeft de irrigatiebehoeften in West-Vlaanderen onderzocht. De regen alleen zal nooit 
voldoende zijn voor de teelten. Er zal altijd een irrigatiebehoefte zijn en de provinciale 
bufferbekkens volstaan daarvoor niet. Land- en tuinbouwers moeten in de eerste plaats zelf 

de nodige maatregelen nemen. Daarnaast kan er water uit de beken genomen worden. En 
vervolgens zijn er de provinciale waterspaarbekkens. Daarnaast worden er publiek-private 
samenwerkingen opgezet, waarbij op privégrond buffercapaciteit gecombineerd wordt met 
spaarcapaciteit voor de eigenaar van het perceel. Daarbij betaalt de provincie het gedeelte 
van de buffer en de landbouwer financiert de spaarfunctie. 
Dit gebeurt enkel op plekken waar het relevant is. Er zijn momenteel gesprekken lopende 
voor de realisatie van bijkomende publiek-private samenwerkingen. Daarnaast wordt 
binnenkort het hydrantennetwerk in Ardooie opgestart. Dit zal pas kunnen proefdraaien in 
september. Er is ook een longlist gemaakt van private grote plassen en een stappenplan om 
indien nodig die plassen te kunnen inschakelen bij de watervoorziening. 
De gedeputeerde merkt op dat het evenwel nooit te ver, te lang en te veel mag zijn, want 
anders komt het rendement van de teelt in het gedrang. Dat vraagt om een spreiding en 

om een realistische omgang met de mogelijkheden om water te voorzien. Ook Aquafin heeft 
overigens op verschillende plaatsen influenten ter beschikking en dat blijft ook zo in de 
toekomst. De heer Naeyaert geeft ook een opsomming van de nieuwe geplande 
spaarbekkens. 
In het kader van een project wordt er gestreefd naar een potentiekaart van alle mogelijke 
zones voor publiek-private samenwerkingen rond het realiseren van bijkomende 
watervoorraad. Dat zou begin 2019 klaar zijn. Ook wordt er een online tool voor 
landbouwers gemaakt waarbij zij zullen kunnen zien hoe ze bijkomende watercapaciteit 
kunnen ontwikkelen. Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek voor het ondergronds 
stockeren in de polders. 
Naast het zoveel mogelijk beschikbaar maken van water is het van belang om niet meer 
water te gebruiken dan nodig, zo benadrukt de heer Naeyaert. Ook op dat vlak wordt 

vorming en onderzoek georganiseerd door Inagro en wordt er gestreefd naar een online 
tool. 
 
Repliek 
De heer De Cuyper is blij om te horen dat de provincie intensief bezig is met de 
waterproblematiek. In de toekomst zal nog meer blijken dat zoet water een probleem 
wordt, zo meent hij. 
 

*** 

 


