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VERSLAG PROVINCIALE MINARAAD 8 OKTOBER 2018  

De Minaraadvergadering van 8 oktober is de eerste sinds de vernieuwing van de Minaraad 

zoals goedgekeurd door de provincieraad op 27 september 2018.  

Voor het eerst wordt er gewerkt met een 2-ledige vergadering: deel 1 een dossiermatige 

Minaraad en deel 2 een beleidsmatige Minaraad of inspiratieraad  

Ook de samenstelling werd vernieuwd. Meer info op www.west-vlaanderen.be/minaraad  

 

Deel 1 Dossiermatige minaraad (zwart) -  Deel 2 Beleidsadviesraad/Inspiratieraad (blauw) 

 

DEEL 1 DOSSIERMATIGE MINARAAD 

Aanwezig: Dieter ANSEEUW (voorzitter), Yves DE BOSSCHER (gemeenten),  
Bart DECRAEMER (VOKA) , Ann-Sophie DECROOS (Boerenbond),  
Lien DE RAES (Beweging.net) , Marie DE WINTER (Provincie),  
Nathalie GARRE (gemeenten), Marcel HEINTJENS (West-Vlaamse Milieufederatie),  
Peter NORRO (Provincie), Jan RIGOLLE (ABVV), Dirk VAN DER STEDE (Unizo),  
Jan VANDROMME (gemeenten), Bart VANWILDEMEERSCH (West-Vlaamse 
Milieufederatie) en Stefaan VERREU (gemeenten). 
Verontschuldigd: Tom PRINZIE (West-Vlaamse Milieufederatie) 

 

Verwelkoming 

Dieter verwelkomt alle aanwezigen en stelt zich voor als nieuwe voorzitter van de 
provinciale Minaraad. Dieter is docent aan de opleiding Agro- en Biotechnologie van 
VIVES Hogeschool. 
Het kennismakingsrondje is voorzien voor in het tweede deel wanneer er nog heel wat 
nieuwe minaraadsleden bijkomen.  

Dieter bedankt ook Ann-Sophie als vorige voorzitter voor het in goede banen leiden van 
de Minaraadvergaderingen de voorbije jaren. 

Het dagelijks bestuur van de Provinciale Minaraad bereidt de vergaderingen voor.  
Als er kandidaten uit de dossiermatige MINAraad (sociale partners+ milieu- en natuur) 
zouden zijn om ook in dit dagelijks bestuur te zetelen, graag een seintje aan Marie of 
Dieter (dieter.anseeuw@vives.be).  

Datum vergadering: 

08/10/2018 
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Marie De Winter 

T 050 40 34 90 

 

marie.de_winter@west-vlaanderen.be 
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mailto:dieter.anseeuw@vives.be


 

   

  Verslag vergadering provinciale Minaraad 8 oktober 2018  blz. 2/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning lokale klimaatprojecten 2de call 
Marie licht toe aan de hand van de overzichtstekst (zie bijlage 1). 

 

Vragen en bedenkingen: 

 Gemeenten: op de lijst staat vnl. grotere projecten? Maken kleine projecten een 

kans binnen de huidige aanpak?  

Provincie: gezien we herrekenen naar CO2-besparing per EUR wel. Maar we stellen 

vast dat er amper kleinere projecten worden ingediend. 

 Unizo: de projectvoorstellen die worden ingediend voor deze calls, zijn dat niet 

voornamelijk projecten die de gemeenten sowieso al zullen uitvoeren? 

Provincie: zo zijn er zeker voorstellen bij, deze zijn vaak ook de best 

onderbouwde voorstellen. Wel vragen we dat projecten nog niet in uitvoering 

gaan alvorens we een overeenkomst kunnen afsluiten. Provincie wil maximaal 

hefboomeffect teweeg brengen en sluit daarom deze 

samenwerkingsovereenkomst af met de indiener. We willen echt in partnerschap 

het project helpen uitvoeren, op een duurzame manier. Verder willen we ook 

bereiken dat de middelen gaan “rollen” en dus terug geïnvesteerd worden in 

andere gemeentelijke klimaatacties of –projecten.  

Gemeente: in Harelbeke was financiële bijdrage van de provincie een belangrijk 

argument om het CBS te overtuigen om door te gaan met het project.  

100.000 EUR is zeker mooi bedrag voor de meeste gemeenten.  

 West-Vlaamse Milieufederatie: volgt de provincie de werken dan ook op? 

Provincie: we vragen een tussentijdse rapportering van de gemeente. Maar niet 

bij elk project heeft dit evenveel zin. Bij leggen van zonnepanelen is dit bv. 

minder zinvol. We willen ook geen nutteloze administratie opleggen.  

 West-Vlaamse Milieufederatie: in hoeverre wordt het multiplicatoreffect van een 

projectvoorstel gehonoreerd? 

Provincie: we betoelagen geen personeelsinzet van de gemeente, dat is de inzet 

die we van hen verlangen. We geven wel insteek rond communicatie via de 

overeenkomst die we afsluiten.  

Gemeente: als je de burger betrekt als cofinancierder, kan dit voor een 

multiplicatoreffect zorgen.  

Provincie: Bij de scores wordt participatie van de burger wel sterk meegenomen.  

 Gemeente: projecten rond educatie en sensibilisatie komen niet in aanmerking. 

Educatie is niet meetbaar in CO2-besparing, maar toch ook belangrijk.  

 

Provincie: we overwegen 3de projectcall, insteek van de Minaraad is welkom. 

Waar we zelf al aan dachten: niet langer subsidiëren van PV installaties (gezien de 

relatief korte terugverdientijd is dit na enkele jaren rendabel), niet langer betoelagen van 

investeringen waarvoor fossiele energie benut wordt (bv. stookplaatsrenovatie). Andere 

mogelijke optie zou zijn om geen call meer te doen en in te zetten op verduurzamen van 

het eigen provinciale patrimonium.  

Vanuit Minawa zijn we wel geneigd om gemeenten financieel te blijven ondersteunen bij 

hun lokale klimaatprojecten ook al omdat het gaat om middelen die we genereren via de 

groepsaankoop groene stroom waarvoor de gemeenten heel wat inspanningen doen.  

 

 Is het niet tegenstrijdig dat de provincie budgetten inzet om eigen PV panelen te 

realiseren terwijl dit voor gemeenten niet meer zou kunnen omwille van de 

kortere terugverdientijd/ rendabiliteit?  
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Provincie: ja, maar budgetten worden op voorhand vastgelegd en blijken en-

cours-de-route vaak onvoldoende. Het eerste wat dan sneuvelt, zijn zaken zoals 

PV panelen.  

Beweging.net: Provincie zou zelf ook via coöperatie kunnen werken.  

De voorzitter verwijst naar het voorbeeld van Volvo, waar de werknemers via 

crowdlending konden investeren in PV panelen op de site.  

 Gemeente: door gemeentegrensoverschrijdend te werken kunnen de financieel 

zwakkere gemeenten meegetrokken worden door de sterkere.  

 Gemeente: in de marge toch even meegeven dat er op Transfo de kaart van PV 

getrokken wordt voor de parking, maar dat daarvoor wel bomen gekapt worden. 

Graag toch kritisch bekijken van aantal ontwikkelingen op Transfo.  

Provincie: We kunnen ontwikkelingen van Transfo ook agenderen op een volgende 

Minaraadvergadering.  
 

Aanvulling achteraf na navraag door Leiedal:  

“In de projectmerscreening wordt vermeld: 
Op gebied van groen en biodiversiteit wordt het landschapsplan voor de 
Transfosite gevolgd waarbij de gebouwen in een groen kader en parkomgeving 
geplaatst worden. Hierbij wordt ook via de pesticidentoets vemeden dat 
chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Op de plek waar de parking komt was 
er een voormalig bezinkingsbekken. De taluds van dit voormalige bekken worden 
– met uitzondering van een knip voor inrijdende wagens en een 
voetgangersdoorgang – integraal behouden. De spontane begroeiing op de taluds 
wordt ook behouden. De beperkte spontane begroeiing op de bodem van het 
bekken zal verwijderd worden.  
In concreto werden 3 opgaande wilgen gerooid.” 

 

 

Samengevat:  

Vanuit de Minaraad worden volgende aandachtspunten meegegeven voor een 3de 

projectcall: 

 Inzetten op burgerparticipatie (zeker bij hernieuwbare energieprojecten) 

 Nog meer gewicht geven aan honoreren van projecten die inzetten op adaptatie 

 Het multiplicatoreffect voldoende gewicht (blijven) geven bij de beoordeling 

van toekomstige projecten  

 Aanmoedigen van gemeentegrensoverschrijdende projecten  

 
Projecten in voorbereiding: opzet groepsaankoop asbest  
Marie licht toe aan de hand van de overzichtstekst (zie bijlage 2). 

 

Vragen en bedenkingen: 

 Boerenbond: voor de landbouwers biedt het project van de provincie geen 

oplossing. Landbouwers kunnen deelnemen aan de groepsaankoop, maar de 

oppervlakte per site mag max. 1500 m² zijn.  

Grootste kosten zijn niet verwijdering, maar ophaling en verwerking.  

Het aanbieden van containers voor ophaling is dat een optie? Uit een proefproject 

in Merksplas bleek immers dat als landbouwers zelf de asbestdaken verwijderen 

dit zorgvuldiger gebeurde dan wanneer de aannemer dit deed.  
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Wij geloven daarom in een vormingstraject voor landbouwers om de daken op een 

veilige manier te verwijderen en ondersteuning (containers) bij ophaling en 

verwerking.  

Provincie: wij zouden integrale aanpak van verwijdering-ophaling-verwerking 

aanbieden. Als het enkel gaat over ophaling en verwerking (bronophaling) zijn dit 

projecten van de afvalintercommunales.  

Boerenbond: er wordt ook gewerkt aan een sectorprotocol, maar dat zal zeker 

niet alles kunnen oplossen.  

 VOKA: ook bij bedrijven is dit een groot probleem. Het gaat inderdaad om grote 

oppervlaktes en de kosten zijn dan ook navenant. Verder wees een studie uit dat 

asbest wel degelijk afregent van de dakplaten die door weer en wind poreus 

geworden zijn en zo zorgt voor diffuse verontreiniging van de bodem.  

 Gemeente: er lopen verschillende initiatieven van afvalintercommunales en 

provincie. Belangrijk is dat de burger goed geïnformeerd wordt.  
 

Bijlagen 

Bijlage 1 Overzicht goedgekeurde klimaatprojecten 2de call  

Bijlage 2 Project in voorbereiding: groepsaankoop asbestverwijdering  

 

 

DEEL 2 BELEIDSADVIESRAAD/INSPIRATIERAAD 

Aanwezig: Dieter ANSEEUW (voorzitter), Yves DE BOSSCHER (gemeenten),  
Bart DECRAEMER (VOKA) , Ann-Sophie DECROOS (Boerenbond),  
René DE MOLDER (Klimaatpodium Brugge/ Coopstroom), Niko DEPREZ (Beauvent),  
Lien DE RAES (Beweging.net) , Marie DE WINTER (Provincie),  
Nathalie GARRE (gemeenten), Marcel HEINTJENS (WMF),  
Johan Martens (Landelijke Gilde), Peter NORRO (Provincie), Jan RIGOLLE (ABVV),  
Xavier ROBEYNS (Fietsersbond), Donatienne RYCKBOST (Landelijk Vlaanderen),  
Dirk VAN DER STEDE (Unizo), Jan VANDROMME (gemeenten), Franky VANROOSE (ABS), 
Bart VANWILDEMEERSCH (WMF) en Stefaan VERREU (gemeenten). 

Verontschuldigd: Geert AMPE (Hubertus Vereniging Vlaanderen) , Tom PRINZIE (WMF), 
Tiny SCHEIPERS (Samenlevingsopbouw), Stefaan SOENEN (Beauvent),  
Karl VANDERMEERSCH (Gezinsbond) .  

 

Voorzitter Dieter Anseeuw verwelkomt de aanwezigen op deze eerste vergadering van de 
vernieuwde, uitgebreide provinciale Minaraad. 

 

Kort overzicht historiek Minaraad en output van hervormingstraject  
Marie licht toe aan de hand van een presentatie (zie bijlage 3)  

 

 Vraag Fietsersbond: graag info bij begin van de inspiratieraad over wat er in de 

dossiermatige raad besproken is.  

Voorzitter: we nemen dit mee en zorgen dat we op de volgende vergadering 

telkens terugkoppelen. Verslag en bijlagen van deel 1 zijn ook voor de uitgebreide 

beleidsadviserende MINAraad beschikbaar.  
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Kennismakingsronde  

 West-Vlaamse Milieufederatie, koepel van de West-Vlaamse natuur- en 

milieuverenigingen (87 verenigingen met als grootste groep Natuurpunt, JNM en 

Velt): 3 vertegenwoordigers: Bart Vanwildemeersch (professioneel medewerker), 

Marcel Heintjens (WILOO) en Tom Prinzie (Natuurpunt De Vlasbek) 

 Beweging.net: Lien De Raes is hier namens Beweging.net en ACV. 

Beweging.net is een netwerkorganisatie van heel wat vrijwilligersorganisaties 

zoals OKRA, Femma, KWB, enz. 

 ABVV: Jan Rigolle (Educatief medewerker) 

 ABS: Algemeen Boerensyndicaat, kleinere landbouworganisatie dan de grote 

boerenbond: Franky Vanroose 

 Boerenbond: Ann-Sophie Decroos is regioconsulent binnen de organisatie  

 Gemeenten: 4 vertegenwoordigers: Stefaan Verreu van Intercommunale Leiedal, 

Nathalie Garré van intercommunale WVI, Yves De Bosscher ambtenaar milieu en 

duurzaamheid van Stad Harelbeke en Jan Vandromme diensthoofd milieu en 

duurzaamheid van gemeente Koksijde 

 VOKA: Bart Decraemer 

 Unizo: Dirk Vanderstede, CEO van Vlakwa, Vlaams Kenniscentrum Water  

 Coopstroom/Klimaatpodium Brugge: René De Molder. Klimaatpodium Brugge is 

burgerinitiatief en van hieruit werd ook COOPstroom opgericht. 

 Fietsersbond: Xavier Robeyns 

 Beauvent: Niko Deprez vervangt vandaag Stefaan Soenen. Beauvent ijvert voor 

hernieuwbare energie in handen van de burger.  

 Landelijk Vlaanderen: Donatienne Ryckbost, vereniging van private eigenaars, 

invalshoeken zijn beheer, erfgoed en ruimtelijke ordening.  

 Landelijke Gilde: Johan Maertens, zet in op gezin en platteland en ijvert voor het 

behoud van voedselproductie.  

 Provincie: Marie De Winter, dienst Minawa, sectie Gemeentelijke 

kennisondersteuning en duurzaamheid (ondersteuning van gemeenten bij het 

voeren van milieubeleid, duurzaam bouwen en wonen, interne milieuzorg en 

klimaatbeleid).  

Peter Norro: Directeur Minawa, naast Duurzaamheid hebben we binnen de dienst 

ook de secties NME (Natuur- en Milieueducatie), Natuur en Landschap en Wonen 

(overgeërfd van de dienst Welzijn die werd afgeslankt bij de interne 

staatshervorming).  

 

Overlopen vernieuwde reglementen  
Marie overloopt het vernieuwde organiek reglement en de afsprakennota zoals 

goedgekeurd door de provincieraad en de deputatie in september 2018. 

 

Gezien de provincieraad de vernieuwing van de Minaraad op 27 september 

goedgekeurde, dus zeer kort voor de vergadering van vandaag, konden we jullie de 

agenda maar een week voordien en de documenten pas vandaag bezorgen.   

Bedoeling is wel om voortaan de agenda 2-tal weken voor de vergadering te bezorgen en 

eventueel documenten ter voorbereiding 1 week vooraf.  
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Toelichting over opzet provinciale programma’s voor de nieuwe 
legislatuur  
Peter licht toe aan de hand van een powerpointpresentatie. 

Hij deelt een ontwerptekst van het strategisch programma “de provincie als regisseur 

buitengebied” uit ter inspiratie. Dit is vnl. om de methodiek waarmee de 

programmawerking tot stand komt te illustreren (en niet zozeer omwille van de inhoud). 

Dit wordt niet in detail overlopen. 

Bedoeling is om nu alles kort toe te lichten en al eens te kijken waar er linken zijn met de 

thema’s die binnen de Minaraad besproken kunnen worden. 

 
 Er zijn 5 regioprogramma’s. De provincie werkt met 5 administratieve regio’s: 

Noord-West-Vlaanderen, Kust, Westhoek, Midden-West-Vlaanderen en Zuid-West-

Vlaanderen.  

 Er zijn 5 thematische programma’s : Regisseur buitengebied, Duurzame en 

economische ontwikkeling, Centrum van kennis, expertise en onderzoek (KEO), 

Topattractieve provincie (ontbreekt in de presentatie), Internationale partner. 

 

De opzet  is om tegen najaar 2019 de programma’s klaar te hebben. Dat geeft ons nog 

wat tijd om inspraak via de Minaraad hierbij te organiseren.  

 

Vragen en opmerkingen 

 WMF: wij zijn teleurgesteld dat er enkel zijdelings verwijzingen zijn naar klimaat. 

Voor ons is het klimaatbeleid de belangrijkste uitdaging voor de provincie, zeker 

in de regio’s Kust en Westhoek. Het mag van ons dus explicieter aan bod komen.  

Daarnaast merken we op biodiversiteit vooral economisch wordt ingevuld. Verlies 

aan biodiversiteit is een enorm probleem in West-Vlaanderen, zeker in bv. 

Midden-West-Vlaanderen. Wij vragen dat het provinciebestuur meer lobbyt bij de 

Vlaamse overheid en inzet op een ecosysteemgerichte benadering. 

Er moet samengewerkt worden met alle betrokkenen (landbouw, milieu- en 

natuursector, economie) om de uitdagingen tegemoet te treden. Vandaar ook 

deze inspiratieraad.  

Provincie: klimaat kent een sterke vertaling in het integraal waterbeleid en de 

vergroening in stedelijke context. Het is eigenlijk een transversaal thema dat in 

alle programma’s aanwezig hoort te zijn.  

Landelijke Gilde: belangrijk om rekening te houden met het feit dat de 

klimaatproblematiek zich niet beperkt tot het platteland. Ook steden en 

dorpskernen ondervinden de gevolgen, maar hebben ook verantwoordelijkheid 

qua leefstijl en ecologische voetafdruk (zoals veelvuldig reizen o.a. met vliegtuig). 

Provincie: wat biodiversiteit betreft: de aandacht voor prioritaire en 

symboolsoorten is niet economisch ingegeven maar vanuit een zorgplicht voor 

typerende soorten voor West-Vlaanderen.  

 Unizo: ik pleit voor het belang van een integrale benadering.  

De grensoverschrijdende aanpak is ook zeer belangrijk bij integraal waterbeheer. 

De gouverneur neemt hier ook zijn rol op. De eindejaarsrede van de gouverneur 

gaat dit jaar over het thema droogte. Provincie is goed geplaatst om diverse 

invalshoeken te combineren en om ook via diverse kanalen financiering te 

verwerven, ook grensoverschrijdend. Zo is er bv. op 5 november de Vlaams 

Nederlandse top in Middelburg. Dit zijn kansen om te benutten.  
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 Fietsersbond: er staat toch weinig in over fietsmobiliteit. Hoe zit het bv. met de 

timing van aanleg van de fietssnelwegen? Worden de voorziene budgetten wel 

tijdig vastgelegd en effectief uitgegeven?  

Provincie: Fietssnelwegen is wel degelijk een provinciale bevoegdheid, waar volop 

aan gewerkt wordt. De dienst mobiliteit is beter op de hoogte van de planning en 

vooropgestelde timing. Dit zit in het regulier beleid maar wordt misschien ook nog 

regionaal vertaald.  

 Voorzitter: worden er voor de doelstellingen ook kwantitatieve ambities naar voor 

geschoven? Ik denk bv. aan open ruimte (ha), CO2 uitstoot, enz.  

Provincie: dat zou wel passen binnen ons programma KEO (Kennis Expertise en 

Onderzoek).  We nemen deze suggestie mee.  

 
Toelichting provinciale inzet op sustainable development goals 
Peter licht kort toe adhv presentatie (zie bijlage 9). 
 

De Minaraadsleden kunnen  op de volgende vergaderingen hierover vragen stellen en 

opmerkingen geven.  

 

Input en suggesties voor thema’s en aanpak vanuit de (nieuwe) 
Minaraadsleden 
Minaraadsleden kunnen zelf suggestie doen voor agendapunten.  
Graag doorgeven aan Dieter (dieter.anseeuw@vives.be)  of Marie.  
Dit wordt dan besproken op het dagelijks bestuur.  
Ter inspiratie is er de lijst van agendapunten van de Minaraad over de jaren heen (zie 
bijlage 10).  

 

Volgende vergadering: maandag 17 december Provinciehuis Boeverbos  

 

 
Bijlagen 

Bijlage 3: Presentatie historiek Provinciale Minaraad en output hervormingstraject 

(pdf) 

Bijlage 4 Organiek reglement Provinciale Minaraad  

Bijlage 5 Afsprakennota Minaraad-deputatie  

Bijlage 6 Ledenlijst Provinciale Minaraad vanaf oktober 2018  

Bijlage 7 Ontwerptekst thematisch beleidsprogramma De Provincie als regissuer 

van het buitengebied   

Bijlage 8 Presentatie provinciale programma’s (pdf)  

Bijlage 9: Presentatie SDG’s (pdf)   

Bijlage 10: Overzicht agendapunten Provinciale Minaraad 2012-2018 
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