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VERSLAG PROVINCIALE MINARAAD 11 juni 2018 

Aanwezig: Ann-Sophie DECROOS, Bart DECRAEMER, Bart VANWILDEMEERSCH, Marcel 
HEINTJENS, Gaby VANDEMAELE, Kristina NAEYAERT, Stefaan VERREU, Nathalie GARRE, 
Jan VANDROMME, Peter NORRO, Marie DE WINTER. 

Verontschuldigd: Petúr EDVARDSSON, Jeroen CLAES, Jan RIGOLLE, Bavo DE CLERCQ, 
Peter HANTSON. 

 

Kennismaking Dieter Anseeuw 

Dieter zal vandaag de Minaraad bijwonen als waarnemer. 
Hij werkt als docent bij Vives en geeft les aan studenten groenmanagement en 
dierenzorg. 

 

Stand van zaken provinciaal klimaatbeleid: toelichting  

Peter Norro licht toe aan de hand van een presentatie, zie bijlage 1.  

Slide 3 

 VOKA: gebeurt er correctie voor graaddagen? 

Provincie: neen, het gaat om ruwe cijfers, die nog niet geïnterpreteerd werden. Zo 

is er bv. niet langer een provinciaal zwembad sinds 2015. We zijn vennoot in het 

nieuwe Brugse zwembad, maar deze cijfers staan niet meer bij ons verbruik.  

 

Slide 6  

 Vraag gemeente: wat is belangrijkste criterium? Prijs of vermindering van 

verbruik?  

Provincie: 30% van de punten staat op het onderhoudssysteem: de 

besparingsgarantie maakt daar deel van uit. 

Gemeente: Koksijde heeft voor heel wat gemeentelijke gebouwen zo’n contract.  

Het is op zich een goed kader, maar ervaring is dat  firma toch vrij veel ter 

plaatse moet komen om de installaties te kennen.  

Het gaat uiteindelijk toch maar over beperkte energiewinsten.  

Grootste winst halen we toch uit eigen grote investeringen bovenop het contract. 

Hiermee geven we als gemeente de onderhoudsfirma eigenlijk een “cadeau”.    
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 WMF: dit zijn openbare aanbestedingen?  

Zijn deze firma’s mee met de nieuwe aanpak?  

Provincie: ja, dat zijn grote facilitybeheerders (bv. Vinci), zij weten waar ze mee 

bezig zijn. 

 

Slide 15  Bouwadviezen 

 Gemeente: kennis van architecten inzake duuurzaamheid is de afgelopen 10 jaar 

gelukkig wel toegenomen.  

 WMF: beter investeren in klimaatcoach per gemeente, belang van efficiënt 

inzetten van overheidsmiddelen.  

Leiedal zal 2de renovatiecoach aanwerven.  

WVI is ook bezig met de aanwerving voor een renovatiecoach voor 5-tal 

gemeenten aan.  

WMF: dit is nog steeds te beperkt.  

Kwestie is middelen vinden om personeel te betalen.  

Gemeente: voorbeeldfunctie is wel van belang.  

 

Dieter: als Acasus er is, heeft het centrum ook een rol als ontmoetingshuis. 

Acasus kan dan ook inspelen op opleiding architectuur. Voorstel werking Acasus 

als open centrum waar architecten zelf kunnen binnenlopen.  

Leiedal: belang van responsabiliseren van architecten.  

 

Slide 19 adaptatie 

 WMF: er worden nog steeds lage weiden opgehoogd. Het beleid hierrond is hier 

nog steeds te permissief. En dat is al even zo.  

Ook zien we dat nog altijd veel woningen of industriegebieden aangelegd worden 

in dieper gelegen gronden.  
Boerenbond: in signaalgebieden kan dit niet meer.  
WMF: het gaat niet per se om signaalgebieden. 
Provincie: voor elk PRUP wordt een MER opgemaakt. Impact op de 
waterhuishouding zit er zeker in.  
WMF: vraag komt blijkbaar vanuit bouwpromoteren met grondoverschot, 
landbouwers zouden zelf niet de vragende partij zijn. Niet alle gemeenten zijn 
heel strikt in het al dan niet vergunnen van verdere ophogingen.  
Peter Norro: ik zal dit doorgeven aan de collega’s van de dienst Ruimtelijke 
planning. Ik zit in de PROCORO en zie toch geen dossiers passeren waar zo’n 
zaken instaan.  

 WMF: het planten en aanleggen van kle’s wordt terecht gezien als 

klimaatadaptatie. 

Maar hoe kan je weten dat er netto kle’s bijkomen en dat dit dan ook een 

adaptieve maatregel is? Is er een tool om dit te monitoren?  

Provincie: neen, we hebben geen dergelijke tool. Om de balans te maken moet je 

weten wat er verdwijnt, dat opvolgen zien we niet haalbaar.   

 

Algemeen 

 Leiedal: Algemene opmerking: te veel business as usual, we leven te veel in het 

heden en te weinig met de focus op de te halen langetermijndoelen.  
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 Gemeente: Wat met  het provinciaal vergunningenbeleid, als je streeft naar 

klimaatneutraliteit is er ergens een stop.  

Provincie: is wel  bedoeling om meer integraler te benaderen.  

Geeente: is er al nagedacht over hoe dit wordt aangepakt?  

Provincie: de POC zou dit integraal moeten bekijken. Is dit rol voor Departement 

Omgeving (voormalige LNE)?  

VOKA: provinciale dienst Waterlopen doet zeer goed zijn werk, buffering en 

dergelijke wordt streng beoordeeld, tot ongenoegen van sommige bedrijven  

Bedrijven worden ook gevoeliger voor het thema, zo is er een bedrijf dat  bv. 

gigantische waterkelder onder diepvriesinstallataie zal aanleggen. 

Als er een duidelijk financieel voordeel voor het bedrijf is, is dat natuurlijk 

belangrijke trigger.  

 

Gemeente: is er ook directe ondersteuning vanuit Provincie voor bedrijven of 

landbouwers die extra investeringen doen of inzetten op duurzame ingrepen? 

Provincie: neen, er is zelfs in de loop der jaren een stapje teruggezet doordat de 

POM geen individuele bedrijven meer mag begeleiden. Niet duidelijk of en door 

wie dit hiaat wordt opgevuld.  

Boerenbond: voor land- en tuinbouwbedrijven is er dienst van Inagro die goed 

uitgebouwd is op vlak van waterefficiëntie en –waterbesparing. Maar ook daar 

zien we bv. dat het laten uitvoeren van een wateraudit nu wel duurder is dan 

vroeger, dat verhoogt drempel wel. 

 

Leiedal: er is een maatstaf of soort benchmarking nodig voor bedrijven.  

 

WMF: is het een idee om na te denken over de vliegvelden die door Provincie 

worden gesponsord. De Provincie zouden bv. een groot Europees project kunnen 

uitschrijven voor elektrisch vliegen. Het gaat over vliegpleinen die niet de groot 

zijn en gelegen zijn binnen stedelijk gebied.  

 

WMF: WMF: West-Vlaanderen is een klimaatbelastende provincie door 

luchthavens, transport, veeteelt. Worden er bv. aannames gedaan rond bv. 

omschakeling naar CNG om te beoordelen of men via technologische transities en 

omschakeling van brandstoffen vanzelf al dichter de doelstelling van 2050 zal 

benaderen?  

Provincie: neen, we willen jaar na jaar evoluties in de uitstoot zien.  

We zijn ook geen wetenschappelijke instelling, dit kunnen we nu niet aan.  

WMF: de Provincie kan mee motor zijn van verandering op technologisch vlak.  

Provincie: we zetten meer in op nieuwe technieken versneld doen ingang vinden 

via Europese projecten, niet op ontwikkelen van nieuwe technieken.  

 

Dieter: mensen hebben duwtje in de rug nodig, dat kan de overheid doen via 

afdwingen of faciliteren.  

 

Klimaatprojecten: 31 aanvragen van gemeenten 

Zie bijlage 2 

 600.000 EUR voor ranking 1 : gericht op maximale CO2 besparing per EUR. 

Eerste vereiste: minimum 3 ton CO2 per jaar besparen.  

Rest valt af. 
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Vervolgens gebeurt een ranking van de projectaanvragen volgens de CO2 (of CO2-

equivalent)-besparing per aangevraagde euro en een uitvoeringsgarantie (variërend 

van 0 tot 1). 6 à 8 projecten bovenaan de ranking zullen gehonoreerd worden. 

 

 Ranking 2: hiermee willen we projecten stimuleren die minder scoren op 

CO2uitstoot, maar wel sterk zijn op 1 of meer van de 4 andere criteria:  

innovativiteit, herhaalbaarheid/multiplicatoreffect,  adaptatie, impact op derden 

(anderen dan de projectindiener). 

Projecten worden gequoteerd op deze 4 criteria. 

Er werden weinig innovatieve projectaanvragen ingediend.  

 

 Aantal ingediende projecten: 31 (25 van gemeenten, sommigen meer dan 1 en 1 

van een intercommunale) 

Hiervan heel wat projecten rond REG of hernieuwbare energie bij gemeentelijke 

gebouwen: 4 sportsites, 1 stookplaatsrenovatie, 1 infraroodverwarming in kerk,  4 

relighting gemeentegebouwen, 4 zonnepanelen op gemeentegebouwen , 1 wkk 

5 aanvragen voor zonnepanelen gekoppeld met deelwagens  

Andere: vergroening gemeentelijk wagenpark, doelgroepenwerking, fietsmobiliteit 

 Eind deze maand wordt duidelijk welke projecten subsidie zullen ontvangen.  

 

Gemeenten die bij ons uit de boot vallen, kunnen mogelijk via Vlaamse overheid wel 

subsidie ontvangen.  

Al zijn er daar wel heel wat beperkingen. Zo komen projecten rond elektriciteitsproductie, 

het verhogen van de efficiëntie van het elektriciteitsverbruik of openbare verlichting niet 

in aanmerking.  
Meer info http://www.burgemeestersconvenant.be/oproep-klimaatprojecten  

 

 
Europese projecten milieu/natuur/klimaat: overzicht en toelichting 

Peter Norro licht toe adhv 2 tabellen, zie bijlage 3 en 4.  

Europese projecten dienst Waterlopen 

 WMF: aangelanden duidelijk maken wat niet kan op de oevers.  
Provincie: gebeurt systematisch door campagne Bluft e bitje van de beke en door 
onze provinciale handhavers water.  

Europese projecten dienst Minawa 

 Gemeente: waar zit project Vedette? 
Provincie: Terechte aanvulling: dit ontbrak in het overzicht.  Dit gaat over natuur. 
Minawa is ook betrokken. 
Vedette zorgt voor restyling van de Nachtegaal en herinrichting van de 
Koolhofput. 
Gemeente Koksijde werd door de provincie als partner aangesproken, maar helaas 
pas op de moment dat alles al vastlag.  
Vraag om gemeenten voortaan tijdigerop de hoogte te brengen van 
projectaanvragen in voorbereiding zodat ze eventueel kunnen aansluiten.  
Provincie: dit is terechte opmerking, zou inderdaad tijdig moeten gebeuren. Maar 
concreet voor Vedet zijn de middelen enorm teruggeschroefd en zou er voor de 
gemeentelijke input nog weinig budget overblijven.  

http://www.burgemeestersconvenant.be/oproep-klimaatprojecten
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 WMF: Natuurpunt ook te weinig gevraagd in voorbereiding van projectvoorstellen 
door Provincie.  
Vanuit Natuurpunt of Velt hebben  we natuurlijk geen financiering in te brengen, 
maar zouden toch graag als “geassocieerde partner” worden opgenomen. We 
kunnen wel inzet van vrijwilligers en onze communicatiekanalen bieden. 

 Leiedal: Valys is gevolg van Corridor, deze samenwerking tussen gebiedswerking 
en Leiedal loopt vlot.  

 WMF: acties rond biodiversiteit aan/in Dikkebusvijver, wat houden deze in?  
Provincie: het gaat in de eerste plaats om slibruiming.  Maar de biodiversiteit zal 
toch profiteren o.a. doordat er een grotere temperatuursgradiënt zal ontstaan 
nadien, doordat de blauwwieren verdwijnen.  De oevervegetatie blijft wel 
behouden en er worden schuilfuiken geplaatst voor de vissen.  De naam 
‘Ecosystem’ van het programma verwijst voorts naar acties in meer (creatie 
paaiplaatsen) en min (muskusratten, exotische planten) die ook elders op het 
grondgebied zullen plaatsvinden. 

 Wat met toekomst van Interreg? 

Provincie: voor de meeste programma’s volgen nog calls (bv. NWE, 2 seas) – wat 

niet wil zeggen dat voor bepaalde doelstellingen de middelen toch al opgebruikt 

zijn 
We kijken wel meer en meer om naast Interreg ook meer in te zetten op Life en 
Horizon 2020. Voor individuele gemeente zijn deze kaders wel te omvangrijk.  

 

Goedkeuring deputatie vernieuwde werking Minaraad en afspraken 
vervolg 

Marie licht toe, zie bijlage 5.  

Deputatie keurde vernieuwde werking van de Minaraad goed in zitting van 24 mei 2018. 
Cfr. afspraken Minaraad 5 maart.  
 
Voor de zomer zal de Provincie  de bestaande en nieuwe organisaties aanschrijven:  met 
vraag om iemand af te vaardigen.  
Huidige organisaties: deel 1 dossiermatige adviesraad + deel 2 beleidsadviesraad 
Nieuwe organisaties: enkel voor deel 2 beleidsadviesraad 
Goedkeuring vernieuwde samenstelling kan dan gebeuren door provincieraad op 27 
september.  
Eerste vergadering van de vernieuwde Minaraad is dan op  maandag 8 oktober.  
 
Leiedal en WVI geven aan dat ze geen officiele brief tot herbevestiging hoeven te krijgen, 
liever via informele weg (mail).  
Yves en Jan werden nog maar recent aangeduid als leden van de Minaraad.  

 

Evaluatie studiereis Minaraad 1 juni  

30-tal deelnemers: geen beleidsmensen 

30-tal personen: Provinciale Minaraad (beperkt), provinciale ambtenaren, gemeentelijke 

ambtenaren en verder heel wat (gepensioneerde) leden van gemeentelijke milieuraden 

(Hooglede, Ruiselede, Oostrozebeke en Pittem). 
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Algemeen: boeiend concept om ter plaatse te gaan en rondgeleid te worden bij de lokale 

initiatieven. Verder ook interessant qua netwerking tussen middenveld, gemeentelijke en 

provinciale ambtenaren. Jammer dat er geen beleidsmensen inschreven.  

 

 Vraag: zijn de getoonde voorbeelden multipliceerbaar? 

WMF: Ja toch wel. De geïntegreerde aanpak van Grande-Synthe was zeer 

inspirerend.  Ze zetten al enkele decennia in op transitie, de  vader van de huidige 

burgemeester is daarmee gestart. Het gaat om doorgedreven keuzes en een 

systematische aanpak op sociaal vlak, groen beleid, mobiliteit, biologische 

voeding, heraanleg van dorpskern, enz.  

 

Vervolguitstap (suggestie Kristina Naeyaert)  

 3de industriële revolutie 

 Samen met hogeschoolstudenten . kennismaken, leren engagement nemen.  

Studenten als medeactor.  

Bedenking Dieter Anseeuw en VOKA: Niet te groots zien, niet te veel verwachten 

van de studenten. Wel lokaal inzetten en engageren,  verduurzamen van eigen 

schoolomgeving  

 
 

Planning volgende vergaderingen  

 Maandag 8 oktober 
o Dossiermatige minaraad 
o Beleidsraad: Insteeknota’s nieuwe legislatuur  
o Sharepoint kennismaking uitleg werking.  

 Maandag 17 december  
o Dossiermatige Minaraad  
o Beleidsraad: kennismaking nieuwe gedeputeerde. 

Ter voorbereiding: welke thema’s/topics willen de aanwezige organisaties 
op inzetten voor komende legislatuur op provinciaal niveau.  

 
 

Bijlagen 

Bijlage 1 Klimaatbeleid Provincie West-Vlaanderen - presentatie 

Bijlage 2 Ingediende projectaanvragen klimaat voorjaar 2018 

Bijlage 3 Overzicht Europese projecten dienst Waterlopen 

Bijlage 4 Overzicht Europese projecten dienst Minawa  

Bijlage 5 goedgekeurd voorsteel vernieuwing Minaraad  

 


