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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

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/2018/41 
van dhr. Maarten Tavernier 
van 03.11.2018 
 

Toegankelijkheid NME-voorzieningen De Gavers 

 

Vraag:  

 

Geachte,  

 

In het provinciedomein de Gavers zijn er recent nieuwe voorzieningen 

rond natuureducatie ingericht (o.a. de poel met glazen wand) of worden 

nog voorzien (o.a. nieuwe kijkhut).  

 

Er werden door bezoekers opmerkingen geformuleerd over de 

toegankelijkheid hiervan voor personen met een handicap. Ik wil dan ook 

de volgende vragen stellen:  

 

- Werd het aspect toegankelijkheid bij de plannen voor deze 

infrastructuur bekeken?  

 

- Indien wel, gebeurde dit in samenwerking met Inter?  

 

- Welke doelstellingen rond toegankelijkheid werden vooropgesteld?  

 

- Zijn er op basis van de geformuleerde opmerkingen bijsturingen 

voorzien?  

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 
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Antwoord:  
 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 3 november 2018 m.b.t. De Gavers kunnen we als volgt 

antwoorden: 

 

1. De NME-zone 

Van bij de ontwerpfase van dit project werd door, zowel het PRNC als de 

groendienst, gevraagd om een hellend vlak te voorzien, bij voorkeur vanaf het 

pad langs de botenparking tot aan de kijkwand.  

 

De ontwerper URA heeft echter steeds de mening gehad dat het technisch 

onmogelijk was vanaf deze zijde, omdat de afstand te kort was voor een 

correcte hellingsgraad.  

 

Om die reden heeft de ontwerper de helling voorzien aan de andere kant, 

richting natuurgebied.  

 

Om deze helling te bereiken moest ook een pad aangelegd worden langs de 

beek. De aanleg van dit pad werd bij de uitvoering van het project nog niet 

meegenomen. Het situeert zich immers in de 5m strook langs de beek en mag 

geen hypotheek leggen op de mogelijkheden om de beek te ruimen. 

Bij de opmaak van het ontwerp voor de NME-zone werd destijds geen advies 

gevraagd aan INTER.  

 

Pas na de opening is er, naar aanleiding van diverse opmerkingen van 

bezoekers met buggy’s en rolwagens, een plaatsbezoek geweest met INTER 

om na te gaan welke bijsturingen er mogelijk zijn met oog op de 

toegankelijkheid. 

Momenteel is er verder overleg met de ontwerper over deze mogelijke 

bijkomende maatregelen. Een optie is bv. om alsnog een extra goed 

toegankelijk pad aan te leggen langs de beek of doorheen het grasveld. 

Verschillende scenario’s worden momenteel onderzocht. 

 

2. De vogelkijkhut 

Bij de opmaak van het ontwerp door de groendienst is nagedacht over de 

toegankelijkheid van de kijkhut voor rolstoelen/buggy’s. Omwille van de ligging 

in kwetsbaar natuurgebied en het grote hoogteverschil (2,2 m) is er 

geoordeeld dat het heel moeilijk was om de kijkhut rolstoeltoegankelijk te 

maken. Het hoogteverschil houdt immers in dat er een helling van 50m 

noodzakelijk is om de kijkhut toegankelijk te maken. Dit zou de kostprijs van 

de hut bijna verdubbelen en het natuurreservaat aantasten. Daarom werd het 

ontwerp uitgetekend met trap. De trap van de nieuwe kijkhut is veel 

kwalitatiever en toegankelijker uitgewerkt dan de vroegere trap naar de oude 

kijkhut. 

Naar aanleiding van een concrete klacht tijdens de opbouw van de hut werd 

alsnog een advies ingewonnen bij INTER. Na een plaatsbezoek op 8 oktober 

2018 heeft INTER op 5 november een advies overgemaakt. Hieruit blijkt 

eveneens dat de ligging en de te overbruggen hoogte het struikelblok is voor 

de rolstoeltoegankelijkheid van de kijkhut. INTER suggereert wel enkele 

aanpassingen aan de trap en deze zullen mee opgenomen worden bij de 

uitvoering. 
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Daarnaast formuleert INTER ook het voorstel om een camera te plaatsen op de 

kijkhut en de beelden aan de voet van de trap te laten zien, zodat iedereen kan 

meegenieten van het uitzicht over de vijver vanuit de kijkhut. 

 

Het advies van INTER werd op 8 november voorgelegd aan deputatie. Daar 

werd beslist dat de technische en financiële haalbaarheid van dergelijke 

camera door de groendienst onderzocht moet worden. Tegelijk is beslist om de 

vogelkijkwand aan de voet van de trap te vernieuwen en op diverse andere 

plaatsen in De Gavers te zorgen voor toegankelijke infrastructuur voor 

natuurobservatie. Dit kan zowel via het vernieuwen van al bestaande 

infrastructuur, als door het realiseren van extra voorzieningen.  

 

De nodige middelen zullen hiervoor door de groendienst ingeschreven worden 

in het meerjarenplan voor de volgende legislatuur. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Heidi Malengier   Carl Vereecke  Guido Decorte 

(get.)     (get.)   (get.) 

Directeur Groendienst    Gedeputeerde    Gedeputeerde 
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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. 
25.10.2018 
 

 
Vraag nr. M/2018/73 
van de heer Bernard De Cuyper 
 
Samenwerking Westtoer – Sport Vlaanderen  

 
De heer Bernard Decuyper, CD&V-raadslid, licht zijn vraag toe. De bevoegdheid ruiters- en 
mennersroutes is sinds kort ontnomen van Westtoer en overgenomen door het departement Sport 
Vlaanderen. Dit met de bedoeling om de knooppuntennetwerken provinciegrensoverschrijdend te maken. 
Aan Westtoer werd door het departement evenwel gevraagd om de knooppunten ruiters-en 
mennersroute te helpen uitstippelen, de bewegwijzering aan te brengen en daarbij ook voor de nazorg te 
zorgen. De heer Decuyper verwijst in zijn vraag graag naar een concreet voorbeeld dat hij persoonlijk 
heeft meegemaakt. De Beverhoutse ruiters-en mennersroute loopt over Assebroek, Oostkamp en 
Beernem. Er wordt onder meer door het raadslid ervaren dat weinig vooruitgang wordt gemaakt om dit 
volledig te realiseren. Vorige maand werd met een ruitervereniging deze route ingelopen. Het raadslid 
heeft hierbij enkele vragen, vragen die ook in het algemeen kunnen gelden voor deze routes. Hoever 

loopt de samenwerking tussen Westtoer en Sport Vlaanderen om deze route en andere routes in goede 
banen te leiden. Persoonlijk voelt hij dat de verantwoordelijkheid bij Westtoer wordt gelegd, maar Sport 
Vlaanderen in de eindfase de pluim op haar hoed zal steken. Er wordt ervaren dat op de Beverhoutse 
route, die reeds op papier is uitgestippeld, heel wat onveilige situaties aanwezig zijn zoals gevaarlijke 
oversteekplaatsen. De heer Decuyper vraagt hierbij dat er voldoende overleg en contacten onderhouden 
worden met de ruiters-en mennersverenigingen. Hij geeft aan dat hij de deputatie hierbij kan helpen. De 
heer Decuyper hoopt ook dat in de onmiddellijke omgeving van deze routes contact wordt genomen met 
de betrokken politiezones en de gemeentebesturen. De heer De Cuyper wijst ook op het feit dat de 
beoogde paden, landbouwgronden en natuurgebieden kruisen, en vraagt als hier ook voldoende 
contacten worden gelegd. In hoeverre wordt de aanpak geëvalueerd, zodat dergelijke initiatieven niet te 
lang aanslepen. De mensen op het terrein zijn het best geplaatst om het juiste advies te geven, en ook 
voor de nodige bijsturing te zorgen aan de plannen die worden gemaakt, stelt het raadslid. Tenslotte 

zegt de heer Decuyper dat naar voltooiing toe, een peter en meter op het terrein heel belangrijk is. Ook 
hier is een meldpunt onontbeerlijk. Zal het Westtoer zijn die voor deze opvolging zorgt of zal Sport 
Vlaanderen dit doen, besluit de heer Decuyper zijn vragen. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, bedankt de heer Decuyper voor zijn aandacht in dit dossier. De 
gedeputeerde is ervan overtuigd dat de aandachtspunten en pijnpunten die het raadslid aanhaalt reëel 
zijn. De gedeputeerde weet dat het raadslid reeds jarenlang, en nog steeds, zeer begaan is met de 
problematiek in het algemeen en ook met de ruiters-en mennersroutes. Onder meer de bevoegdheid 
omtrent deze routes werd overgeheveld naar Vlaanderen herhaalt de gedeputeerde. Hij hoorde vanop 
het terrein dat dit tot geen meerwaarde leidt, in tegendeel, de mensen moeten overal aan kwaliteit en 
empathie inboeten. Dit doet de gedeputeerde pijn. Vlaanderen heeft nu de bevoegdheid in het 

uitstippelen van de routes, de onderhandelingen met grondeigenaars, het al dan niet bekijken welke 
pijnpunten er zijn en deze al dan niet wegwerken. Omwille van het feit dat Westtoer een zeer goede 
reputatie heeft op vlak van de bewegwijzering, heeft Vlaanderen gekozen om met Westtoer verder te 
werken. Het gaat om een vorm van onderaanneming waarbij Vlaanderen gekozen heeft voor een bestuur 
dat onmiskenbaar fenomenaal sterk is in deze materie, aldus de gedeputeerde. Alle andere zaken 
omtrent deze routes worden door Sport Vlaanderen geregeld. De gedeputeerde stelt vast en hoort op het 
terrein dat dit voor een aantal mensen in het verre Brussel een ver van hun bed show is. De 
gedeputeerde kan alleen maar zeggen dat wat Westtoer betreft, zij met een grote hart verder 
samenwerken waar het kan en Westtoer bovendien op een eerlijke manier voor deze samenwerking 
wordt verloond.  Indien Vlaanderen aan Westtoer adviezen zou vragen, Westtoer omwille van haar know 
how en expertise als kennispartner wil betrekken, is het volgens de gedeputeerde evident dat Westtoer 

dit zou doen.  De gedeputeerde wil echter ook duidelijk maken dat hij een twee à drietal openingen van 
deze routes heeft meegemaakt (dit omwille van de betrokkenheid van Westtoer inzake de 
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bewegwijzering van de routes) en dat de aanwezige mensen van Sport Vlaanderen (niet komende uit 
Brussel) met empathie meewerkten en ook het belang om zo goed mogelijk samen te werken inzien. De 
gedeputeerde concludeert dat Westtoer goed werk levert, dit met een groot hart doet en als Vlaanderen 
meer samenwerking zou vragen zij dit zal doen. De gedeputeerde stelt dat dat het raadslid helemaal 
gelijk heeft. 
 
Repliek 
De heer Decuyper vraagt bij wie ruiters, menners of verenigingen terecht kunnen om bepaalde zaken 

aan te duiden. Hij vraagt naar een eventueel meldpunt. 
De gedeputeerde antwoordt dat men bij Sport Vlaanderen terecht kan. 
De heer Decuyper vraagt aan Westtoer dat zij ook bekend maakt dat nu op andere manier wordt gewerkt 
omwille van het overhevelen van deze bevoegdheid naar Sport Vlaanderen. 
 
Vraag nr. M/2018/74 
van de heer Kurt Ravyts 
 
Toekomst PRUP Strategisch Projectgebied De Sol 
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, geeft aan dat hij een politieke show zou kunnen 
opvoeren en politieke spelletjes spelen, maar dit niet zal doen, uit respect voor de voorzitter en de 

burger hier niet mee gebaat zou zijn. Het raadslid verwijst naar het strategisch projectgebied De Sol in 
Blankenberge waarvan het ontwerp-PRUP in de provincieraad van februari voorlopig werd vastgesteld.  
Wat wordt nu gezien, aldus de heer Ravyts, is dat nog voor het nieuwe stadsbestuur in Blankenberge is 
geïnstalleerd, de nieuwe meerderheid zegt dat het voor hun niet meer hoeft. De heer Ravyts geeft aan 
waar het project om gaat: de realisatie van een eco-golfterrein en anderzijds de realisatie van een 
vastgoedproject met maximum 400 woningen waarbij het een en ander aan elkaar gekoppeld is. De 
Procoro heeft begin september de bezwaren van het openbaar onderzoek behandeld. De heer Ravyts 
vraagt wat nu gebeurt.  Hij dacht dat dit nog voor het eind van het jaar, in de huidige constellatie, op de 
agenda van de raad zou gekregen worden. Het raadslid twijfelt er over als dit wel zal gebeuren. De heer 
Ravyts verwijst naar de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie, de stad Blankenberge en PMW 
(Participatie Maatschappij Vlaanderen). Het raadslid vraagt naar de aansprakelijkheidsclausule in deze 
overeenkomst. Wat als de stad zich terug trekt uit het project, wat gebeurt er dan vraagt de heer 

Ravyts. Het raadslid wenst te weten hoeveel provinciaal belastinggeld reeds in het project werd 
geïnvesteerd. Wat is de toekomst van het project De Sol besluit de heer Ravyts zijn vraag. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, maakt duidelijk dat het project De Sol één van de drie 
strategische projecten is die toebedeeld is aan de provincie. De reden van deze toebedeling aan de 
provincie is omdat dit aartsmoeilijke projecten zijn met onder meer belangen uit de privé sector, 
betrokken stad of steden en financieringsmogelijkheden ruimtelijke ordening. De gemeenten hebben 
hiertoe de  know how niet. De gedeputeerde zegt dat dit ook de toekomst en rijkdom van de provincie is, 
de provincie heeft deze know how wel met gespecialiseerde diensten die jarenlange ervaring hebben. In 
deze context, omwille van de expertise van de provinciale diensten Ruimtelijke Planning en andere, 

werden drie moeilijke dossiers toevertrouwd aan de provincie. Dit is ook in uitvoering van PRS. Al 
hetgeen de provincie tot nu gedaan heeft is ook meermaals gelegitimeerd in de provincieraad, benadrukt 
de gedeputeerde. Wat de rechten over Nieuwpoort betreft, daar staat men reeds heel ver zegt de 
gedeputeerde. Wat de herbestemming militaire basis Koksijde betreft is dit evenzeer het geval. Wat De 
Sol betreft is men in de eindfase van de eindonderhandelingen met de grondeigenaars gekomen. Los van 
de nieuwe elementen waar het raadslid naar verwijst, was het de bedoeling dat in de provincieraad van 
november zou gevraagd worden om de termijn voor de definitieve vastlegging te verlengen. De 
gedeputeerde geeft aan dat men met een volledig afgerond haarfijn en piekfijn dossier naar de raad 
wenst te komen. Ondertussen werd kennis genomen van het feit dat de gemeenteraad van 
Blankenberge, die een belangrijke partner is, Blankenberge beschikt immers over gronden die hoe dan 
ook nodig zijn voor de realisatie van het project, gevraagd hebben om dit on hold te zetten. Ze hebben 
een aantal bedenkingen rond het dossier. De gedeputeerde deelt mee dat contact zal opgenomen worden 

met de betrokken verantwoordelijken van de gemeente Blankenberge om te overleggen hoe verder kan 
gewerkt worden in dit dossier. De gedeputeerde doet dit nog steeds met positieve ingesteldheid. Men 
gaat dit doen op basis van een dossierinhoud en in concertatie. De gedeputeerde deelt mee dat alles 
gelopen is conform de gelegitimeerde beslissingen. De gedeputeerde verwijst naar het feit dat hij denkt 
dat de heer Ravyts dit ook heeft goedgekeurd. De gedeputeerde deelt mee dat in het budget 800.000 
euro was voorzien voor de opmaakkosten van dit project. De gedeputeerde zegt dat dit te 
verantwoorden kosten zijn aangezien het project een groot ontwerp-PRUP omvat, een plan MER, 
landbouw enquêteringen en de aankoop van de gronden van het AWV waar het fietspad zal worden 
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gerealiseerd. Dit fietspad blijft er hoe dan ook zegt de gedeputeerde. Er is momenteel 615.000 euro en 
een beetje aan kosten gemaakt.  Het begeleidingsbureau Orientes zal nog een stukje factureren, omdat 
zij verder onderhandelingen met de eigenaars aan het doen is. De gedeputeerde besluit dat de heer 
Ravyts de gekende aandachtspunten verwoordt. Blankenberge is één van de drie belangrijke spelers in 
dit project en de betrokken partijen gaan praten met de nieuwe verantwoordelijken van Blankenberge 
om te horen hoe zij het nu zien. Er wordt momenteel afgewacht. Het feit dat de definitieve vaststelling in 
provincieraad van november wordt geagendeerd met 60 dagen is geen tijdsverlies. Dit wordt rustig 
verder bekeken, besluit de gedeputeerde. 

 
Repliek 
De heer Ravyts is tevreden dat de gedeputeerde dit pragmatisch benadert. Hij verwijst naar het feit dat 
hij herverkozen is en zijn fractie, wanneer het dossier terug komt na de concertatie, dit met veel plezier 
op serene wijze zal behandelen.  
 
 
 
 
 
Vraag nr. M/2018/75 
van mevrouw Martine Van Brabant 

 
Masterplan herstructurering grenspost Callicannes 
 
Mevrouw Martine Van Brabant, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar het masterplan dat de provincie 
West-Vlaanderen en de CCFI voor de grenspost Callicannes enkele maanden geleden hebben opgesteld. 
Er is voor de verdere uitwerking een Interreg-project ingediend bij het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling: men wil in en rond Callicannes een betere leefomgeving realiseren met een kwaliteitsvolle 
openbare ruimte. Het is ook de bedoeling om hard in te zetten op de herstructurering van de site met 
het doel er een sociale economische meerwaarde te ontwikkelen zegt mevrouw Van Brabant. Dit kadert 
in het economisch impulsplan voor de Westhoek. In deze context wil men ook een veilig parkeerterrein 
voor vrachtwagens voorzien deelt het raadslid mee. Daarnaast beoogt men een au vende op de kruising  
van de N38 en D948, die zou zorgen voor een betere en meer herkenbare ontsluiting van de site. Deze 

ruime au vende met een gemeenschappelijk multifunctioneel gebouw zou ook de nodige 
manoeuvreerruimte moeten geven aan het uitzonderlijk vervoer alsook de mogelijkheid bieden om 
grensoverschrijdende manifestaties te organiseren zegt mevrouw Van Brabant. De wegenis van de 
grenspost wordt momenteel zowel beheerd door het departement du Nord als het agentschap Wegen en 
Verkeer. Een deel van de weg is eigendom van het Vlaams gewest. Naar verluid zou op vraag van de 
provincie de enkele maanden geleden nog lopende openbare verkoopprocedure van de gronden van de 
AWV zijn stop gezet om de provincie via de POM de kans te geven de gronden aan te kopen en een 
bouwrecht te verkrijgen via een minnelijke onteigening, aldus mevrouw Van Brabant. Zij vraagt als door 
de provincie of de POM reeds een vraag werd gesteld aan de Vlaamse overheid om de gronden te 
verwerven via een minnelijke onteigening. Is het de bedoeling dat AWV financieel bijdraagt tot de 
herinrichting en herstructurering van de site Callicannes en dus tot de plannen voor de heraanleg van de 

wegenis wenst het raadslid te weten. Dit is het gedeelte dat dan niet door de provincie zou worden 
verworven. Het agentschap stelt dat het hierover nog geen formele vraag heeft gekregen. Klopt dit 
vraagt mevrouw Van Brabant. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat hij zeer kort kan zijn in zijn antwoord en mevrouw Van 
Brabant volledig kan geruststellen. De provincie is er in geslaagd, naar aanleiding van één van de laatste 
comités van toezicht in het Europees programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, om dit dossier in een 
eerste selectie te laten goed keuren door de partners. Voor de verdere ontwikkeling van het project 
Callicannes zullen normalerwijze, dat zal in de komende weken duidelijk worden bij de tweede 
beoordeling van het dossier, onder meer Europese middelen worden verkregen om dit project verder uit 
te rollen, aldus de gedeputeerde. Daarenboven zegt de gedeputeerde dat hij op 17 september 

jongstleden een schrijven heeft ontvangen van Vlaams minister Ben Weyts, waarin twee zaken worden 
gezegd. Ten eerste dat de minister zijn volledige medewerking wil verlenen aan de ontwikkeling van het 
plan Callicannes zoals uitgewerkt door de Vlaamse en Franse partners en dat hij daarom de 
verkoopprocedure van de voormalige grenspostsite heeft stopzet. Dit om de toekomstige ontwikkeling 
van het project niet te hypothekeren. Ten tweede zegt de minister in deze brief dat wat betreft het 
aandeel in de wegeniswerken, mevrouw Van Brabant zei dat dit een samenwerking is tussen het 
departement du Nord en het agentschap Wegen en Verkeer, deze wegeniswerken ten laste van het 
Vlaamse gewest en de middelen die er voor moeten worden voorzien zal mogelijk maken zodra er 
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duidelijkheid is over het concrete engagement van de partijen in dit samenwerkingsakkoord. Het is geen 
makkelijk dossier en het is grensoverschrijdend zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde denkt dat vanuit 
de provincie en POM alles gedaan werd om dit mogelijk te maken, er worden onder meer middelen met 
Europese steun voorzien. De gedeputeerde hoopt dat dit binnen een paar weken ook effectief en 
definitief zal worden goedgekeurd. De gedeputeerde zegt tenslotte dat de provincie de nodige stappen 
heeft gezet naar de Vlaamse autoriteiten en niet zozeer naar het agentschap, maar wel de minister zelf 
de provincie dubbele garantie heeft verstrekt.  
 

Repliek 
Mevrouw Van Brabant wens de gedeputeerde te danken voor zijn antwoord. 
 
Vraag nr. M/2018/76 
van de heer Alex Colpaert 
 
Toepassing verminderd tarief provinciebelasting 
 
Vraag 
 
De heer Alex Colpaert, Groen-raadslid, zegt dat in de maand augustus zoals elk jaar, bij elk West-Vlaams 
huisgezin, de belastingaanslag van de provincie in de bus lag. In het belastingreglement staat onder 

meer dat in plaats van het algemeen tarief van 40 euro voor een gezin een verlaagd tarief van 32 euro 
wordt toegepast voor, het raadslid leest het reglement, “gezinnen die bestaan uit twee of meerdere 
personen en die recht hebben op het verminderd tarief”. Voor gezinnen dus zegt het raadslid. In 
datzelfde reglement in artikel 4, ook vermeld op de keerzijde van het aanslagbiljet, leest het raadslid dat 
dit verlaagd tarief toegepast wordt als de referentiepersoon geniet van de voorkeurtarieven inzake 
verzekering voor geneeskundige verzorging etc.. Dit is de persoon die de verhoogde tegemoetkoming 
voor de medische prestaties terugbetaald krijgt door zijn of haar mutualiteit. Het raadslid legt uit wie 
volgens het reglement als referentiepersoon wordt beschouwd: het gezinslid dat gewoonlijk met de 
administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin betreffen. Dit wil dus zeggen dat 
het criterium om recht te hebben op dit tarief van 32 euro enkel slaat op de persoon die bijvoorbeeld de 
aangifte van de personenbelasting doet of aanvraagdocumenten invult en opstuurt naar de overheden, 
aldus het raadslid. Het raadslid zegt dat het logischerwijze meestal zo is dat in een gezin waar een 

langdurig zieke of mindervalide partner is die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, het 
uiteraard de meest valide persoon, de mantelzorgen, zal zijn die zich bezig houdt met de administratie. 
Dit betekent dat hij of zij de referentiepersoon is en dit gezin dus het volle tarief van 40 euro zal betalen 
zegt de heer Colpaert. Hij zegt er geen idee van te hebben hoeveel gezinnen zich in deze situatie 
bevinden, maar het raadslid denkt dat het er toch heel wat zullen zijn en hierbij vermoedelijk ook 
gezinnen zijn voor wie 8 euro meer of minder een heel verschil maakt. Tijdens het telefoneren naar de 
sectie Belastingen van de provincie kreeg het raadslid te horen dat om het recht op het verminderd tarief 
te kunnen doen gelden de persoon met verhoogde tegemoetkoming zich moet laten registeren als 
referentiepersoon bij zijn of haar gemeente. Dat is inderdaad een mogelijkheid zegt de heer Colpaert. 
Maar men zei hier onmiddellijk bij dat dit ook andere gevolgen kan hebben voor de persoon in kwestie, 
bijvoorbeeld naar uitkering en dergelijke. Personen die onder meer onbekwaam zijn verklaard of dement 

zijn kunnen zich absoluut niet als referentiepersoon laten registeren zegt de heer Colpaert. Hij vraagt om 
de mogelijkheid te onderzoeken om bijvoorbeeld via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid te 
achterhalen als iemand in het gezin recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming zodat ieder gezin in dit 
geval het recht op het verminderd tarief van 32 euro automatisch ziet toegepast op het aanslagbiljet en 
het provinciaal belastingreglement in die zin aan te passen.  
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat de vraag van de heer Colpaert tijdens de zitting van de 
deputatie werd besproken in het overzicht van vragen die zullen worden gesteld in de provincieraad. De 
gedeputeerde verwijst naar een deputatie die momenteel in lopende zaken is, maar wel oor heeft naar 
de vraag van het raadslid. De gedeputeerde verwijst naar de huidige situatie die het raadslid in zijn 
vraag heeft geschetst. De provincie heeft met de Kruispunt voor Sociale Zekerheid een afspraak om de 

mensen die een verhoogde tegemoetkoming genieten onmiddellijk gescreend te krijgen zodat de 
provincie onmiddellijk een aanslagbiljet met een aangepast tarief kan uitsturen. Op deze manier moet 
het belastingbedrag niet achteraf met een administratieve rompslomp recht gezet worden. Om eventueel 
in te kunnen gaan op de gestelde vraag moet met de Kruispuntbank een nieuwe afspraak worden 
gemaakt. Alle personen die onder dit verminderd belastingtarief zouden kunnen vallen, als mogelijks 
gezinshoofd of als mogelijks persoon die de tegemoetkoming geniet, zouden moeten gescreend worden. 
De provincie zal dit vervolgens op een passende manier moeten kunnen verwerken, zodoende het 
verminderd belastingtarief niet alleen geldt wanneer de referentiepersoon de verhoogde tegemoetkoming 
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geniet, maar ook wanneer eender welke persoon in het gezin van de verhoogde tegemoetkoming geniet, 
zoals de heer Colpaert in zijn vraag stelde. De gedeputeerde zegt dat het reglement is zoals het is en 
men zich bijgevolg moet laten registeren als referentiepersoon om van het verminderd belastingtarief te 
kunnen genieten. De gedeputeerde zegt dat, net zoals het raadslid, de deputatie hier geen voldoening 
mee neemt. Er wordt door de rekendienst gevraagd om bij de Kruispuntbank na te gaan hoe het 
reglement verfijnd kan worden toegepast en als daar snel een antwoord op komt, dan zou het komende 
reglement dat ter goedkeuring komt in de raad van november, nog in de maand januari geamendeerd 
kunnen worden stelt de gedeputeerde. Het is dan aan het nieuw bestuur en nieuwe raad om een passend 

amendement op te maken. De gedeputeerde besluit dat de vraag van de heer Colpaert een goede vraag 
is die de deputatie smaakt en die ook door de administratie zal worden opgevolgd om te zien hoe daar 
aan tegemoet gekomen worden. 
 
Repliek 
De heer Colpaert dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord, vooral namens de gezinnen die dit recht 
zullen kunnen doen gelden. 
De voorzitter zegt dat de vraag van de heer Colpaert in onderzoek gaat, en vervolgens terug komt in de 
raad. 
 
Vraag nr. M/2018/77 
van de heer Herman Lodewyckx 

 
Jaarverslag Personeelsdienst 2017 
 
Vraag 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt dat hij in een vorige werksituatie gedelegeerde is 
geweest voor veiligheid en gezondheid op het werk, een thema dat dikwijls aan de kant wordt 
geschoven. In de jaren veertig is de ARAB-wetgeving gestemd en goedgekeurd. Enkele jaren geleden is 
die wetgeving omgezet door de Wet op het Welzijn op het Werk. Bij die wetgeving zijn twee belangrijke 
punten aan te stippen. De nieuwe welzijnswetgeving bepaalt dat er een dynamisch 
risicobeheersingssysteem moet komen, wat betekent dat op basis van risicoanalyses op de 
arbeidsplaatsen wordt nagegaan hoe men op een dynamische manier een systeem kan opzetten om 
risico’s te voorkomen. Dat systeem moet jaarlijks worden geëvalueerd. Een tweede belangrijk element is 

het fysisch, psychisch en sociaal welzijn op het werk. In deze context zijn een aantal CAO’s en 
wetgevingen goedgekeurd die nader stipuleren wat psychisch en sociaal welzijn inhoudt. Hieronder valt 
onder meer pestgedrag, seksueel ongewenste handelingen, stress en burn out. 
In het Jaarverslag Personeelsdienst 2017 zijn prachtige cijfers opgenomen, onder andere over 
ziekteverzuim. De heer Lodewyckx stelt zich echter de vraag waar de gegevens over het welzijn op het 
werk blijven. De ombudsdienst registreert immers hoeveel klachten er zijn binnengekomen inzake 
ongewenste seksuele handelingen, stresssituaties en pestgedragingen op het werk. 
 
Antwoord 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat de heer Lodewyckx een technische maar belangrijke zaak 
aanhaalt. Van het schrijven dat de heer Lodewyckx vooraf over de materie had bezorgd zijn de meeste 

vragen opgenomen bij de schriftelijke vraagstelling. Een antwoord op deze vragen was te technisch om 
opgenomen te worden in het kader van een raadszitting. Twee vragen uit het schrijven zijn weerhouden 
als mondelinge vraag en hetgeen de heer Lodewyckx vraagt is in principe terug te vinden in twee 
documenten. 
Enerzijds is er het jaarverslag dat is opgemaakt door de personeelsdienst. Dit document is wettelijk niet 
verplicht, maar wordt opgemaakt als verantwoording naar de raad toe. Pagina’s 16 en 17 handelen over 
het welzijn van het personeel, en onder meer ook over het ziekteverzuimbeleid. De informatie die hierin 
is opgenomen zou ruimschoots moeten volstaan, maar kan, indien hierover nog vragen bestaan, verder 
worden toegelicht door de personeelsdienst. 
Klachten over pestgedragingen en seksueel ongewenst gedrag moeten in een document worden 
opgenomen dat wel wettelijk verplicht is. Het gaat hierbij om het jaarverslag van de interne dienst 
Preventie en Bescherming op het Werk. Het opvragen en inkijken van dit document is echter 

ongebruikelijk. De provincie is als werkgever verplicht om hierover jaarlijks te rapporteren aan de 
inspectie en het document moet ook worden voorgelegd aan de vakorganisaties. Het gaat hierbij ook om 
een stand van zaken inzake psychosociale begeleiding, diversiteitsbeleid en de problematiek rond burn 
out. 
De heer Vereecke nodigt de heer Lodewyckx uit om het document ter hand te nemen, want een groot 
deel van zijn vraagstelling zal hiermee worden beantwoord. De andere vragen zullen schriftelijk worden 
beantwoord en de personeelsdienst staat ter beschikking mocht er nog verdere toelichting nodig zijn. 
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Repliek 
De heer Lodewyckx dankt de heer Vereecke en zegt dat het psychosociaal welbevinden van mensen 
binnen een organisatie van essentieel belang is om een performante organisatie te hebben. Dit zou ook 
de bezorgdheid van de raad moeten zijn. Hij vraagt om deze bezorgdheid verder op een infopunt aan 
bod te laten komen. 
 
Vraag nr. M/2018/78 
van de heer Peter Roose 

 
Kennisplatform landelijke wegen 
 
Vraag 
De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, zegt dat landelijke wegen in de provincie West-Vlaanderen 
een belangrijke rol vervullen, zowel economisch voor landbouwdoeleinden als toeristisch in het kader van 
fietsnetwerken. Op 1 januari 2019 komen de nieuwe besturen aan zet en één van de uitdagingen vormt 
het onderhoud van de landelijke wegen. 
Opdat landelijke wegen voor alle actoren berijdbaar blijven is een degelijk onderhoud een noodzaak. De 
provincie heeft zelf geen wegen meer in bezit maar heeft wel heel wat kennis in huis. Naar de toekomst 
toe zou het de taak van de provincie kunnen zijn om de kennisoverdracht over het onderhoud van 
landelijke wegen te organiseren. Daarbij zou ook de kennis die bij bepaalde lokale overheden aanwezig is 

kunnen gedeeld worden met alle lokale overheden. Tot slot zou men de kennis van andere autoriteiten, 
met inbegrip van kennis uit het buitenland, in West-Vlaanderen kunnen incorporeren. 
De heer Roose suggereert om voor de landelijke wegen, in analogie met andere goed draaiende 
kennisplatforms zoals ‘Openbare Verlichting’ en ‘Herbestemming Kerken’, een kennisplatform op te 
zetten waarbij informatie kan worden uitgewisseld over thema’s als nieuwe technieken voor het 
onderhoud van landelijke wegen, indeling van landelijke wegen en alternatieve financiering. 
 
Antwoord 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat de vraag een grote bezorgdheid van veel 
gemeentebesturen raakt. De huidige deputatie moet zich beperken tot de lopende zaken, maar 
persoonlijk gesproken steunt hij het voorstel. De provincie kan in de materie een grote rol vervullen, 
mee in het kader van het regisseurschap en als kennispartner. De problematiek is niet nieuw maar heel 

wat nieuwe mandatarissen zullen voor de uitdaging staan. 
De gemeentebesturen hebben aan de kennisplatforms ‘Openbare Verlichting’ en ‘Herbestemming Kerken’ 
een grote steun gehad, er veel uit geleerd en elementen ervan praktisch toegepast in hun bestuur. Het 
kennisplatform kan een doorgeefluik zijn van opgedane kennis en ervaring. Daarom is de heer Decorte 
het voorstel genegen. De praktische uitwerking ligt echter in handen van de nieuwe bestuursploeg die op 
3 december van start gaat en hij hoopt dat de nieuwe deputatie zich in het kader van het 
plattelandsbeleid over het interessant voorstel zal buigen. 
 
Repliek 
De heer Roose wijst erop dat 2 gedeputeerden uit de huidige deputatie aan boord blijven van de nieuwe 
beleidsploeg en hij hoopt dat ze het idee zullen meenemen men naar de nieuwe deputatie. 

 
Vraag nr. M/2018/79 
van mevrouw Martine Vanryckeghem 
 
Drijvende zonnepanelen op provinciale waters 
 
Vraag 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, zegt dat drijvende zonnepanelen een nieuwigheid 
zijn in Vlaanderen. De Vlaamse regering geeft voor het eerst investeringssteun aan een project met 
drijvende zonnepanelen. Op de plassen van een zandontginningsbedrijf in de Kempen wordt een 
oppervlakte van vijf hectare met zonnepanelen bebouwd. Het project bevat ook verschillende innovatieve 
technieken zoals zonnetracking, een zich aanpassende hellingshoek, dubbelzijdige panelen en actieve 

koeling. 
Het project is uiterst interessant en combineert een aantal vernieuwingen die men graag uitgetest ziet en 
waardoor men een hoger rendement kan verwachten. Het concept is nieuw in Vlaanderen, maar is in 
Azië al langer in opmars. In China bijvoorbeeld veranderde vorig jaar een ondergelopen steenkoolmijn in 
een gigantisch energiepark met 166.000 zonnepanelen. Als men de groeven en plassen in Vlaanderen 
bekijkt is er een potentieel van 500 megawatt aan drijvende zonnepanelen. De provincie West-
Vlaanderen kan hierin een voortrekkersrol spelen. West-Vlaanderen beschikt over heel wat waterplassen 
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binnen de provinciale domeinen en op andere plaatsen, waar voor drijvende zonnepanelen plaats kan 
worden gemaakt. 
Mevrouw Vanryckeghem vraagt of de deputatie het engagement wil nemen om de haalbaarheid van een 
proefproject met drijvende zonnepanelen te onderzoeken en om het verslag hiervan in de bevoegde 
commissie te brengen. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert gedeputeerde, zegt dat de deputatie dat engagement wil nemen. Het zou een 

goede zaak zijn om het bedrijf dat de subsidie heeft gekregen uit te nodigen en te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. Sowieso moet de provincie op zijn daken inzetten op zonnepanelen. 
Er zijn echter ook een aantal kanttekeningen te maken. In positieve zin vertragen zonnepanelen op 
water de verdamping, wat interessant kan zijn op waterplassen die zorgen voor de waterbevoorrading, 
zoals bufferbekkens. Het water kan ook zorgen voor afkoeling, waardoor zonnepanelen nog beter gaan 
werken. In negatieve zin zijn waterplassen ook landschappen op zich, met een hoge recreatieve waarde 
en moet men opletten wat men doet. Dit speelt zeker een rol in de provinciale domeinen. Het valt te 
bekijken in welke context drijvende zonnepanelen het best gerealiseerd worden.  
 
Repliek 
Mevrouw Vanryckeghem dankt de heer Naeyaert voor het antwoord en zegt ‘Yes, we will’. Ze hoopt dat, 
na het nodige onderzoek met verschillende partners, de fase ‘Yes, we can’ kan starten. 

 
Vraag nr. M/2018/80 
van de heer Luc Coupillie 
 
Nieuw wetenschapspark te Roeselare 
 
Vraag 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, zegt dat de heer de Bethune in de AZF-commissie een prachtige 
toelichting heeft gegeven over nieuwe wetenschapskernen. Het ging daarbij over drie nieuwe vestigingen 
in West-Vlaanderen, meer bepaald in Oostende ‘Blue Energy’, in Kortrijk ‘Virtual Reality’ en in Roeselare, 
waar rond voeding wordt gewerkt. De keuze van de steden voor het realiseren van een wetenschapspark 
is uitstekend en past in de visie die eerder door de deputatie is ontwikkeld. 

Voor de ontwikkeling van het wetenschapspark in Roeselare is het oog gevallen op een stuk 
industriegrond in de nabijheid van de veiling. Dat er in Roeselare een plaats moet worden gezocht is 
evident. Of dit in de nabijheid van de veiling moet zijn is een andere vraag. De heer Coupillie zegt 
daarvoor geen argumenten te vinden en vraagt of de nabijheid van een veiling een noodzaak is om aan 
voedingswaardenanalyse te doen en nieuwe producten te ontwikkelen. 
Vives, KU Leuven en Flanders Food zijn als partners voor het wetenschapspark aangetrokken, wat de 
heer Coupillie een zeer goed idee vindt. Hij vindt het echter vreemd dat Inagro, een gerenommeerd 
West-Vlaams kenniscentrum rond de voedingswereld, niet betrokken is. De heer Coupillie vraagt of de 
inbreng van het kenniscentrum Inagro als partner van het wetenschapspark niet opportuun zou zijn en of 
de site van Inagro zelf als waardige alternatieve vestigingsplaats zou kunnen dienen. Hierdoor zouden de 
wetenschappelijk activiteiten in Beitem, deelgemeente van Roeselare, worden geclusterd. 

 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat, wanneer de provincie in de voedingssector initiatieven 
ontwikkelt, het evident is dat Inagro daarbij wordt geassocieerd. Op dat punt wil hij de heer Coupillie 
geruststellen. Het is niet zozeer de veiling die een factor speelt bij de keuze van de locatie, maar ook de 
aanwezigheid van Inagro die aan de veiling in de toekomst onderzoeks-activiteiten zal ontwikkelen. 
Het wetenschapspark gaat ook om samenwerking met de industrie, de hogescholen en de universiteiten. 
In die zin is de nabijheid van Vives, als enige hogeschool met onderwijsbevoegdheid op het grondgebied 
van de stad Roeselare, een pluspunt. Binnen het wetenschapspark zal ook onderzoek worden gedaan 
naar aangepaste voedingsproducten voor mensen met chronische ziekten, wat de noodzaak met zich 
meebracht om dicht bij het academisch ziekenhuis Delta gesitueerd te zijn. Daarom is de uitgekozen 
locatie een zeer strategische plaats, dicht bij de bedrijven, het ziekenhuis en de hogeschool, en waar 

Inagro bijna een onmiddellijke buur is. 
Naar de finaliteit van het project toe zal men zich niet alleen beperken tot onderwijs- en 
onderzoeksactiviteiten, maar zal eveneens worden onderzocht in welke mate er incubatieactiviteiten op 
het project kunnen worden geënt. Daarmee komt men op het terrein van de ruimtelijke voorschriften, 
die perfect compatibel zijn met de huidige voorschriften die aan de zone van de WVI zijn toebedeeld. Dat 
is niet het geval in andere zones, zoals bijvoorbeeld Beitem. De strategische ligging van de locatie kan 
hiermee gemotiveerd worden. 
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Ondertussen zijn rond de ontwikkeling van het nieuwe onderzoeks- en wetenschapspark in Roeselare 
twee Europese dossiers ingediend. Het eerste dossier slaat op het Interreg programma Vlaanderen-
Nederland, waarbij de ruwbouw van het onderzoekscentrum voor 50 % zal worden gefinancierd. Verder 
is er binnen EFRO Vlaanderen een tweede dossier goedgekeurd dat betrekking heeft op de verwerving 
van het noodzakelijke onderzoeksmateriaal dat zal zorgen voor de invulling van het bouwwerk. De 
ontwikkeling van de dossiers zit in een ver gevorderd stadium en zal ook in de begrotingsbesprekingen 
aan bod komen. De middelen voor de terreinverwerving zijn immers via de POM ingeschreven in het 
meerjarenprogramma voor 2019. 

Tot slot wijst de heer de Bethune erop dat het dossier ook zal worden ontwikkeld in samenwerking met 
Flanders Food. Deze organisatie is sinds enkele maanden erkend als de Vlaamse speerpuntcluster voor 
de voedingsnijverheid. Met dit alles wordt in Roeselare de basis gelegd voor een echt kenniscentrum 
rond voeding en de band tussen voeding en gezondheid, op een zichtbare mooie locatie, recht tegenover 
de veiling. 
 
Repliek 
De heer Coupillie zegt te merken dat hij ietwat te laat is met zijn vraag. Hij had ze twee jaar geleden 
moeten stellen maar was toen nog niet op de hoogte. De vraag is er gekomen met in het achterhoofd de 
belastingbetaler die, of het geld nu van Europa of van West-Vlaanderen komt, voor de financiering zal 
moeten instaan. Was het project verwezenlijkt op een bestaande site, dan had het veel goedkoper 
gekund. 

 
*** 

 

 


