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GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, 

GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 
 
Vraag nr. S/2018/37 
van de heer Jan Van Meirhaeghe (N-VA) 
van 27.09.2018 
 

Reclame Gemeentebelangen in het Zwin Natuur Park 

 

Geachte, 
 

Burgemeester Lippens van Knokke-Heist gebruikt de audiovisuele middelen van het provinciedomein 
“Zwin Natuur Park” om politieke propaganda te maken. Zie de foto in bijlage. Op de foto is duidelijk dat 
het over de audiovisuele middelen in de inkomhall van het ZNP gaat. 
 
Onze vragen: 
 

 Kan dat zomaar? 
 

 Welke maatregelen zal de deputatie nemen om dit ongedaan te maken? 
 

 Wat is de policy van de provincie betreffende deze politieke boodschap in het ZNP en wat is de 
houding van de provincie betreffende politieke boodschappen in de provinciedomeinen in het 
algemeen? 

 
Zie bijlage. 
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Dank voor uw antwoorden. 
 
 
 

Antwoord 

 

 

Geacht Provincieraadslid, 

Geachte heer,  

 
We hebben uw vraag met betrekking tot Reclame Gemeentebelangen in het Zwin 
Natuur Park goed ontvangen. 
 
Gelieve hieronder het antwoord terug te vinden. 

 

Situering: samenwerking aanbestedende overheden en partners 

Het Zwin Natuur Park heeft onder meer als functie een toegangspoort te zijn tot het 

ruimere Zwingebied en ook het toeristisch onthaal te verzorgen voor de Zwinstreek. 

Vanwege deze functie werd van bij de aanvang en de opening van het nieuwe Zwin 

Natuur Park met de aanbestedende overheden en partners van het Zwin Natuur 

Park overeengekomen om praktische en toeristische informatie aan te bieden op de 

digitale schermen in de onthaalruimte van het bezoekerscentrum.  

 

Deze partners zijn: het Agentschap Natuur en Bos, Westtoer en de gemeente Knokke-

Heist. Het gaat dus om een uniek samenwerkingsverband met drie publieke partners, 

waarbij een platform aan deze partners gegeven wordt.  
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Er werd geopteerd om eenvormige informatie aan te bieden, dit via de diverse 

websites van deze partners. De bedoeling is om de bezoekers van het Zwin Natuur 

Park, voorbijgangers en toeristen de mogelijkheid te bieden om ter plaatse in de 

inkomhal van het bezoekerscentrum de websites van deze partners te raadplegen. Op 

die manier kunnen ze praktische informatie en/ of aanvullende toeristische informatie 

opzoeken, zoals onder meer over andere natuurgebieden of attracties in de omgeving, 

de Zwinregio, Knokke-Heist, de natuurgebieden van Agentschap Natuur en Bos of 

attracties en evenementen aan de Kust (via de website van Westtoer).  

 

De digitale schermen in de onthaalruimte van het bezoekerscentrum van het Zwin 

Natuur Park zijn aangebracht in functie van deze gratis informatieverstrekking en 

dienstverlening naar de bezoekers toe.  

 

Foto: digitaal scherm website gemeente Knokke-Heist 

Op de foto die werd genomen (als bijlage bij de schriftelijke vraag) is niet te zien dat 

het Zwin Natuur Park via het aanbrengen van onderschrift en bovenschrift nl. ‘ website 

gemeente Knokke-Heist’ duidelijk aan het publiek te kennen geeft dat het scherm 

rechtstreeks de informatie aanbiedt van de website van de gemeente Knokke-Heist (zie 

het worddocument met foto’s als bijlage). Deze indicatie is niet te zien op de foto die bij 

de schriftelijke vraag gevoegd werd, maar werd wel degelijk reeds maanden geleden 

onder het scherm aangebracht.  

De politieke boodschap waarvan sprake is, is geen vaststaand beeld op het digitale 

scherm van het Zwin, maar verschijnt wanneer een bezoeker de homepagina van de 

website van de dienst toerisme van de gemeente Knokke-Heist raadpleegt. Op 

de onderliggende websitepagina’s wordt toeristische en andere informatie van de 

gemeente aangeboden, met onder meer uitgebreide informatie en promotie verschijnt 

over het Zwin Natuur Park onder het item “Natuur” (zie foto’s als bijlage).  

 

Machtiging 

Het Zwin Natuur Park is niet gemachtigd om wijzigingen aan te brengen aan websites 

van partners of van derden en kan derhalve ook geen onderdelen ervan verwijderen.  

Andere provinciedomeinen 

Een platform geven aan aanbestedende overheden en partners doet zich in andere 

domeinen niet voor. Het samenwerkingsverband met drie publieke partners is een 

uniciteit voor het Zwin Natuur Park.  

 

Houding betreffende politieke boodschappen in de provinciedomeinen in het 

algemeen 

Het Politiereglement voor het openbaar domein in beheer van de provincie West-

Vlaanderen d.d. 1 juni 2017 bevat volgende verbodsbepaling. 

Artikel 29. Onverminderd de bepalingen betreffende de ambulante handel is het 

verboden op het openbaar domein te leuren, koopwaar uit te stallen of te verkopen, of 

bij wijze van reclame aan te bieden. Het is verboden flyers, strooibiljetten, drukwerk en 

reclame van welke aard ook, in het openbaar domein aan te brengen, uit te delen, te 

verkopen, te verspreiden, weg te werpen of achter ruitenwissers van voertuigen te 

plaatsen. 

Dit betekent dat ook politieke propaganda verboden is in de domeinen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Heidi Malengier   Guido Decorte 

Directeur Groendienst   Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen 
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Bezoekerscentrum Zwin Natuur Park - onthaalruimte 

Schermen (toutchscreens / scrollen) met info via websites strategische partners 

 

Scherm gemeente Knokke-Heist / dienst toerisme (www.myknokke-heist.be) met bovenaan de 

homepagina de info over het eiland (homepagina sedert halfweg zomer 2018). Toen werd 

onderaan het scherm, op het houten meubel de volgende info geplaatst: ‘Website gemeente 

Knokke-Heist’. Halfweg augustus een tweede opschrift ‘Website gemeente Knokke-Heist’ 

aangebracht op het scherm zelf. 

 

Info eiland verschijnt enkel wanneer een bezoeker teruggaat naar de homepage van de website. 

 

 
 

http://www.myknokke-heist.be/
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Naar beneden scrollen op de homepage website www.myknokke-heist.be (gemeente Knokke-

Heist / dienst toerisme). 

 

http://www.myknokke-heist.be/
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Webpagina ‘Natuur’ op de website www.myknokke-heist.be (gemeente Knokke-Heist / dienst 

toerisme). 

 

 
 

Info over het Zwin op de website www.myknokke-heist.be (gemeente Knokke-Heist / dienst 

toerisme). 

 

http://www.myknokke-heist.be/
http://www.myknokke-heist.be/
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Terugkeer naar de hompagina van de website www.myknokke-heist.be (gemeente Knokke-Heist 

/ dienst toerisme). 

 
= terugkeer naar de info over het eiland bovenaan de homepage 

 
  

http://www.myknokke-heist.be/
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Website strategisch partner Westtoer - ‘Kust’. 

 

 
 

Website strategisch partner ANB - ‘Domeinen’. 
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Vraag nr. S/2018/38 
van de heer Jan Van Meirhaeghe (N-VA) 
van 09.10.2018 
 
Bermen Damse Vaart Noord in Hoeke 
 
Vraag: 

 

Geachte 

De bermen langs de Damse Vaart worden aan de kant Brugge naar Sluis 

onderhouden door de provincie via schapenbegrazing. 

 

Ik werd gecontacteerd door inwoners van de dorpskom van Hoeke omdat de berm 

langs de Damse Vaart-Noord ter hoogte van de dorpskom er wat verwilderd 

bijligt. 

 

Uiteraard is schapenbegrazing in die dorpskom met zeer druk fietsverkeer en ook 

auto’s die daar veel passeren niet evident, en wellicht onmogelijk. 

 

 

Mijn vragen: 

- Hoe worden de bermen langs de Damse Vaart-Noord in Hoeke onderhouden? 

 

- Is dit via schapenbegrazing? 

 

- Kent de groendienst de situatie (zie fotomateriaal)? 

 

- Is het niet wenselijk dat de groendienst van de provincie op een aangepaste 

manier daar de berm onderhoudt? 

 

- Welke oplossing stelt men voor? 

 

Dank voor uw antwoorden. 
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Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 

Geachte heer  

 

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

bermen Damse Vaart Noord in Hoeke. 

 

 

De dijk in Hoeke wordt sinds enkele jaren onderhouden door begrazing met 

een geherderde schaapskudde.  Voorheen werd louter machinaal beheer op de 

dijk toegepast, waardoor het beeld van de dijk inderdaad recent veranderd is.   

 

Deze verschuiving van beheer volgt uit de aanbevelingen van het 

bermbeheerplan in 2015 opgemaakt door de WVI.  Deze studie ging na of, 

naast erfgoed en toeristisch-recreatieve redenen, schapenbegrazing ook 

gunstig is voor de ecologische waarden langs de Damse Vaart. 

 

In de studie werden aanbevelingen geformuleerd omtrent het type beheer op 

de verschillende locaties. Er werd nagegaan welke stukken botanisch 

veelbelovend zijn als de vegetatie langer de gelegenheid krijgt om te bloeien.  

De dijk in Hoeke is één van die locaties.  Sindsdien past de provinciale 

Groendienst deze principes toe.  

De bermen langs de Damse Vaart worden continu opgevolgd.  De verschuiving 

in beheer was al na het eerste jaar zichtbaar met behoorlijk spectaculaire 

resultaten. De dijk in Hoeke blijkt de absolute uitschieter met 1000-den 

exemplaren van beschermde Rode Lijst-soorten, zoals de zeldzame Rode 

Ogentroost en Gulden Sleutelbloem.  Op dit moment komen er in de regio 

nergens anders dergelijke concentraties van Rode Ogentroost voor.  Deze soort 

is een late bloeier, waardoor de dijk in Hoeke pas laat (ten vroegste eind 

augustus) begraasd kan worden.  Het uitstellen van deze datum is een bewuste 

ecologische keuze met oog op biodiversiteit. 

 

De provinciale Groendienst zorgt er wel voor dat de veiligheid gegarandeerd 

blijft, dat het plaatselijk en recreatief verkeer niet gehinderd wordt en dat de 

bermen proper blijven door regelmatige ruiming van zwerfvuil.  De mogelijke 

overlast van een ecologisch beheerde berm voor buurtbewoners is zo goed als 

onbestaande. Voor wie houdt van een kort gemaaide berm, komt het misschien 

vreemd over, maar ecologisch bermbeheer wordt meer en meer door 

overheden toegepast.  

De provinciale Groendienst zal een communicatietraject voorzien om deze 

principes aan de buurtbewoners uiteen te zetten.  Indien gewenst kunnen zij 

alvast verder contact opnemen met onze dienst. 

 

Ik hoop u met dit antwoord van dienst te zijn. 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

Heidi Malengier  Guido Decorte 

Directeur Groendienst    Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop laattijdig werd 
geantwoord 
 
 
 

BART NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 
JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 
 
 
Vraag nr. S/2018/36 
van dhr. Maarten Tavernier (Groen) 

van 02.07.2018 
 

Vraag betreffende erfpacht van kasteel ’t Hooghe  

 

Vraag: 

 

Geachte,  

 

Bij de toelichting over het agendapunt ‘Verlenen van machtiging tot het in erfpacht 

geven van het kasteel ’t Hooghe en het in gebruik geven van de parking 't Hooghe te 

Kortrijk’ in de commissievergadering werd gesteld dat dit in overleg gebeurde 

met de overige instellingen voor hoger onderwijs die actief zijn in onze provincie.   

 

Graag wil ik dan ook de volgende vragen stellen:  

 

 Op welke manier is er overleg gepleegd met de verschillende mogelijke 

geïnteresseerde onderwijsinstellingen voor het aangaan van een 

erfpachtovereenkomst voor het kasteel ’t Hooghe? 

 

 Welke onderwijsinstellingen hadden hiervoor interesse?  

 

 Welke procedure werd gevolgd om finaal deze erfpachtovereenkomst af te 

sluiten met Vives en niet met een andere onderwijsinstelling? 

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 

 

 

Antwoord: 

 

Geachte heer Tavernier, 

 

Op uw vraag over de erfpacht van kasteel ’t Hooghe, kan ik het volgende meedelen: 

 

In de maanden voorafgaand aan de aanvang van de restauratie van het Kasteel 

hebben de onderwijsinstellingen op Hoog Kortrijk (KuLeuven-Kulak, Vives-Zuid) op 

informele wijze bij de regiocoördinator gepolst naar mogelijke samenwerking met de 

Provincie om het Kasteel te valoriseren in het kader van de regionale uitstraling van 

Hoog Kortrijk als Kennis- en bedrijvencluster.  
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Voor de Deputatie kon van een mogelijke valorisering van het Kasteel in het kader 

van het hoger onderwijs slechts sprake zijn onder voorwaarde dat de gerestaureerde 

ontvangstruimtes voor alle netten onder gelijke voorwaarden ter beschikking staan. 

 

Een erfpachtregeling leek de best aangewezen formule om dergelijke valorisering 

met maatschappelijk doel in het kader van het hoger onderwijs te realiseren. In het 

verleden werd deze rechtsvorm reeds met succes toegepast op de campus Karel de 

Goedelaan (Howest).  

 

De vraag stelde zich vervolgens met welke partner best een erfpachtregeling kon 

aangegaan worden. 

 

- De oprichting van een nieuwe structuur zoals een vzw met als enig doel het 

gebruik van het Kasteel te regelen leek om verschillende redenen niet 

aangewezen (oprichtings- en coördinatiekost).  

 

- De oprichting van een consortium van alle Hoger Onderwijsinstellingen is 

door VIVES-Zuid onderzocht. Dit leek niet haalbaar; de instellingen Hoger 

Onderwijs hebben reeds een platform via TUA West, voor een bijkomende 

structuur was geen animo; dit werd ook kort besproken op het DC van TUA 

West.  

 

- Daarenboven bleek dit ook niet aangewezen omdat erfpachten voor een lange 

duur worden afgesloten. Een stabiele rechtspersoon met heldere 

verantwoordingsstructuur en een gegarandeerde capaciteit in het beheer van 

vastgoed, is best aangewezen.  

 

Omwille van de ondertussen gestarte onderhandelingen voor de huisvesting van ons 

personeel te Kortrijk op het gelijkvloers van het nieuwe gebouw van VIVES 

(tegenover het Kasteel), bleek VIVES de best aangewezen partner om over de 

realisatie van het maatschappelijk doel van de erfpacht te onderhandelen. Op deze 

manier kon een verantwoorde package-deal worden afgesloten. Zij waren 

daarenboven bereid om, onder toezicht van o.a. TUA-West (waar alle netten in het 

directiecomité vertegenwoordigd zijn) een eenzijdige verbintenis in het kader van de 

erfpacht op te nemen, om de ontvangstruimtes aan gelijke voorwaarden voor alle 

instellingen van Hoger Onderwijs ter beschikking te stellen. Op de Raad van Bestuur 

van TUA West van 17 september werd deze manier van werken toegelicht; alle 

aanwezige kennisinstellingen stemden hiermee in.  

 

Confer art. 4 wordt het in erfpacht gegeven goed uitsluitend bestemd tot het 

onderbrengen van activiteiten van hoger onderwijs, onderzoekvalorisatie en 

aanverwante activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de 

regionale en internationale uitstraling van de regio, inzonderheid van de onderwijs- 

en onderzoekscapaciteit van West-Vlaanderen, en de valorisatie van de 

internationale dimensies van de stad of regio in de geglobaliseerde samenleving. 

 

Art. 11 van de erfpachtovereenkomst voorziet de opmaak van een huishoudelijk 

reglement, samen met een comité van gebruikers, en waar, om de neutraliteit van 

het gebruik van de publieke ruimtes te garanderen, werd bepaald dat zowel de 

provincie als de directeur van Tua West van rechtswege daarin zetelen. 

 

Met oprechte groeten, 

 

Dirk Van Belle      Bart Naeyaert 

Directeur dienst COOP    Gedeputeerde voor patrimonium en  

      juridische aangelegenheden  
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 27.09.2018 
 

 

Vraag nr. M/2018/63 

van de heer Anthony Dumarey, mevrouw Martine Van Brabant en de heer Wim 

Aernoudt 

Transmigratie 

 

De heer Anthony Dumarey, Open vld-raadslid, licht zijn vraag toe. Transmigratie beroert ons 

land, en meer specifiek de provincie West-Vlaanderen, al zeer geruime tijd. Het valt niet te 

miskennen dat de situatie de laatste weken en maanden uit de hand loopt, aldus de heer 

Dumarey. In januari werd op de autosnelweg in Jabbeke een transmigrant aangereden, in juli 

was er een steekpartij ter hoogte van de snelwegparking in Westkerke en in augustus was er 

een schietpartij op de snelwegparking van Jabbeke. De heer Dumarey verwijst ook naar het 

zeer recente dodelijk ongeval met een transmigrant ter hoogte van Mannekensvere. De 

situatie is dus zeer precair stelt de heer Dumarey. Het raadslid verwijst naar een 

negenpuntenplan dat op 10 september werd gelanceerd door minister Jambon en 

staatssecretaris Francken om de transmigratieproblematiek aan te pakken. In dit 

negenpuntenplan is een heel belangrijke rol weggelegd voor de provinciegouverneurs. Ze 

worden versterkt in hun rol om de burgemeesters te helpen en het federale beleid te vertalen 

naar de lokale besturen. De heer Dumarey zegt dat de West-Vlaamse gouverneur ook bij 

naam werd genoemd om meteen aan de slag te gaan omdat de problematiek in West-

Vlaanderen het meest acuut is. Zeer actueel zijn de burgmeesters van Jabbeke en Oudenburg 

die zich haasten om in de pers te komen om te benadrukken dat zij de snelwegparking willen 

sluiten, aldus de heer Dumarey. Het raadslid verwijst hierbij naar een aantal vorige 

raadszittingen waarin door de gouverneur werd aangehaald dat dit geen oplossing is en het 

economisch niet verantwoord is om deze parkings zomaar te sluiten. De heer Dumarey zegt 

dat de burgemeesters halsstarrig bij hun mening blijven, in die mate dat minister Weyts een 

gerechtsdeurwaarder naar Oudenburg heeft gestuurd om te laten vaststellen dat de gemaakte 

afspraken met Vlaanderen op de parking wel degelijk zijn nagekomen. De burgemeester van 

Oudenburg heeft zich nadien met veel morren bij deze beslissing neergelegd, aldus het 

raadslid. De heer Dumarey zegt dat zijn fractie het apprecieert dat de gouverneur in het 

verleden met betrekking tot het aanpakken van deze problematiek echt wel zijn best heeft 

gedaan. De vraag van de heer Dumarey werd begin september ingediend, dit nog voor in 

Jabbeke en Oudenburg de beslissing werd genomen om de parkings te sluiten. Hij wenst 

hierover echter wel de mening van de gouverneur te horen. De heer Dumarey vraagt hoe de 

gouverneur en de provincie naar aanleiding van het negenpuntenplan van minister Jambon en 

staatssecretaris Francken de transmigratiepolitiek concreet zullen aanpakken. Welke zijn 

precies de zaken die de gouverneur daaromtrent zal ondernemen en wat is de houding 

tegenover de burgemeesters van Jabbeke en Oudenburg met hun beslissing om de 

snelwegparking ‘s nachts te sluiten en welke maatregelen gaan hier eventueel tegen worden 

genomen door de gouverneur. Tot slot deelt de heer Dumarey mee dat hieromtrent de laatste 

weken heel wat vergaderingen werden georganiseerd. Hij had hierover graag een stand van 

zaken van de gouverneur vernomen. 

Mevrouw Martine Van Brabant, Vlaams Belang-raadslid, verwijst in haar vraag ook naar het 

negenpuntenplan van de bevoegde federale minister en staatssecretaris rond de aanpak van 

de transmigratie. Ondertussen zijn er sinds het indienen van haar vraag reeds heel wat zaken 

gebeurd, aldus mevrouw Van Brabant. Zij verwijst hierbij naar de saga rond de parking van 

Westkerke. Er zijn de gerichte nachtelijke acties en er is de stijgende privé-bewaking van ook 

Infrabel. Zij wenst graag terug te keren op het actieplan. Eén van de actiepunten betreft het 

beter beveiligen van de haven van Zeebrugge. Volgens de minister van binnenlandse zaken 

vormt de structuur van Zeebrugge een extra handicap bij de beveiliging en dit door de 

inbedding in het dorp. Mevrouw Van Brabant verwijst naar een draft van het crisiscentrum 

van Binnenlandse Zaken waarin zou worden bepaald hoe het wel moet. Namelijk een vorm 
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van publiek-private samenwerking waarbij de overheid en bedrijven in overleg met elkaar de 

nodige inspanningen verrichten. Het raadslid verwijst naar de belofte van de minister om 

tegen oktober in de uitbreiding van het korps met twaalf extra manschappen te voorzien. 

Deze manschappen zouden dan specifiek worden ingezet voor interventies tegen 

transmigranten en mensensmokkelaars. Daarnaast wil de minister meer technologie 

gebruiken voor het opsporen van illegale vluchtelingen. Het raadslid vraagt als het klopt dat 

er juridische moeilijkheden zijn bij het aansluiten van de private bewakingscamera’s met een 

politienetwerk. Na afloop van een bezoek van de federale minister wees de gouverneur nog 

op een groot hiaat. Mevrouw Van Brabant citeert de gouverneur: op het gebied van 

beveiliging is de transportzone in de haven zo lek als een zeef. Transmigranten kunnen er 

probleemloos in vrachtwagens kruipen. De bedrijven in de transportzone moeten volgens de 

gouverneur een consortium vormen om de beveiligingsposten te delen, aldus mevrouw Van 

Brabant. Mevrouw van Brabant vraagt als de gouverneur hier meer toelichting bij kan geven. 

De lokale en federale politie in Zeebrugge zullen deze administratieve afhandeling niet meer 

alleen moeten doen. Dit wordt gecentraliseerd in Steenokkerzeel. Eens de transmigranten 

getrieerd zijn zullen diegenen die het bevel tot uitwijzing hebben gekregen opgesloten worden 

in de refuge in Brugge in afwachting van hun repatriëring naar land van herkomst. Het 

raadslid vraagt als de capaciteit van dit gesloten centrum groot genoeg is. Een andere 

problematiek die mevrouw Van Brabant aanhaalt is het aspect van de gesloten parkings in 

Jabbeke. Zij vraagt of er problemen zijn gemeld bij het nemen van rusttijden door de 

chauffeurs in dorpskommen of op andere minder gepaste locaties. 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt dat de gouverneur de laatste jaren geen enkele 

moeite heeft gespaard om de problematiek rond transmigratie in West-Vlaanderen te helpen 

onder controle te houden. De gouverneur hield er zich aan om in de raad regelmatig tekst en 

uitleg te geven. De heer Aernoudt zegt dat beide aspecten ten zeerste worden geapprecieerd. 

De laatste weken is de situatie rond de snelwegparkings vooral in Jabbeke en Mannekensvere 

en zeker ook Westkerke, niet uit het nieuws te bannen. Het leek bij momenten op een soap 

waarbij volgens N-VA de gemeenteraadsverkiezingen hun schaduw een beetje vooruit 

werpen. Uiteraard is de veiligheid van de omwonenden een belangrijke invalshoek benadrukt 

de heer Aernoudt. Maar tegelijkertijd hebben truckchauffeurs recht op menswaardige 

werkomstandigheden en mogen ook de veiligheidsrisico’s die migranten nemen, met soms 

noodlottige afloop, niet uit het ogen worden verloren. De investeringen vooral in Westkerke 

zijn niet gering. De heer Aernoudt verwijst hierbij onder meer naar de uitbreiding van de 

omheining. In totaal werd reeds anderhalf miljoen euro besteed. Uiteindelijk blijkt de parking 

in Westkerke inderdaad opnieuw ‘s nachts open te kunnen, zo heeft het raadslid het althans 

begrepen. De heer Aernoudt wil ook aandacht vragen voor de andere afritten. Er wordt 

vastgesteld dat in Gistel elke dag vrachtwagens, afkomstig van de autostrade, parkeren. Er 

kan zeker een rechtstreeks verband zijn met de soap van de laatste weken meent de heer 

Aernoudt, hoewel het volgens de heer Aernoudt ook niet zo verstandig van de deputatie was 

om op 800 meter van de afrit een tankstation gespecialiseerd in vrachtwagens te vergunnen. 

Het gaat wat verder dan alleen maar de beveiliging van dit tankstation. Als men dergelijk 

station gaat vergunnen, dan wordt het probleem volgens de heer Aernoudt uitgelokt en ook 

bij de omwonenden zit de schrik er de laatste weken zeker in. De heer Aernoudt had graag 

vernomen hoe de situatie op de parkings langs de E40 nu is. Welke maatregelen zijn intussen 

genomen en wat is er nog gepland in de nabije toekomst, besluit het raadslid zijn vragen. 

 

Antwoord 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, zegt dat hij alle vragen min of meer heeft kunnen volgen 

en de problematiek hem ook niet vreemd is. De gouverneur zal proberen in globo te 

antwoorden. Het is inderdaad zo dat de minister van Binnenlandse Zaken Jambon de 

gouverneurs heeft gevraagd om nog meer te coördineren dan al het geval is en dit vooral ook 

in samenwerking met de directeur van de bestuurlijke coördinatie van de federale politie. Het 

gaat werkelijk om coördinatie, planning en het afstemmen van acties op basis van structureel 

overleg met de betrokken partijen. Dit gaat ook over de provincies heen, aldus de 

gouverneur. Straks zal ook worden gezien waarom dit uiteindelijk gebeurt. Het structurele 

overleg is al een tijdje bezig zegt de gouverneur. Op het ogenblik dat de minister de 

gouverneur opdracht heeft gegeven, werd bij wijze van spreken reeds de volgende ochtend 
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samen gekomen. Men probeert dit in te vullen, ook de samenwerking met de gerechtelijke 

overheden en met de federale lokale politiediensten. Op deze manier kan dit alles op een 

goede manier worden afgestemd, aldus de gouverneur. De gouverneur stelt vast dat het heel 

positief is dat bijna alle politiezones binnen de provincie West-Vlaanderen meedoen aan 

acties, ook in zones waar er nauwelijks geen of weinig transmigranten zijn. De solidariteit 

onder de politiezones binnen de provincie West-Vlaanderen is zeer groot. De gouverneur wil 

de korpschefs en de politiecolleges daarvoor danken. De acties zijn er vooral op gericht om te 

kijken hoe men in Zeebrugge raakt en hierop wordt vervolgens ingespeeld. De gouverneur 

hoopt dat de raadsleden begrijpen dat omwille van operationele redenen niet kan worden 

uitgeweid over de concreet geplande acties. Namelijk hoe de acties worden gedaan en wat de 

concrete opdrachten zijn bij het in kaart brengen van smokkelnetwerken. De gouverneur kan 

wel zeggen dat alle betrokken diensten zo kordaat als mogelijk proberen op te treden om de 

zaak van de transmigranten beheersbaar te houden binnen deze provincie en er geen 

tentenkampen komen. Dat is in feite de doelstelling, het blijft echter vaak dweilen met de 

kraan open zegt de gouverneur. Indien men hiertegen echter niet meer zou optreden komen 

er tentenkampen met alle gevolgen vandien. De gouverneur zegt dat de continue inzet van de 

politiediensten en overheden voor de detectie van transmigranten en mensensmokkelaars 

verzekerd blijft. Er zijn natuurlijk ook een aantal specifieke vragen geweest zegt de 

gouverneur. Eén van deze elementen zou nog deze middag, en hopelijk tegen vrijdagavond 

moeten kunnen worden afgerond. Er is de opdracht geweest van de minister en van het 

crisiscentrum om de trechter waar het allemaal om te doen is, zijnde de haven van 

Zeebrugge, nog beter te beveiligen dan hij op vandaag is. De gouverneur zegt dat de minister 

volgende week zijn Britse collega ontmoet. Men is aan het becijferen, samen met 

havenbestuur en alle mogelijke actoren, zoals bijvoorbeeld de scheepvaartpolitie, om 

uiteindelijk te weten komen over welke orde van bedrag wordt gepraat. Wat is reeds 

gerealiseerd en wat zijn in feite de grote noden. De gouverneur pleit al jaren, hij is tevreden 

dat ook de korspchef en de burgemeester van Brugge hem hierin volgen, voor een 

gemeenschappelijk commandocentrum. Er hangen in Zeebrugge meer camera’s dan in 

Duinkerke samen, de gouverneur vermoedt dat het er meer dan 600 zijn. De vraag is hoe 

deze camera’s op elkaar kunnen aansluiten met een toezichtsruimte. Hoe kan dit 

georganiseerd worden met een publiek-private samenwerking. Er moeten dan vervolgens ook 

een linken worden gemaakt, protocollen worden gemaakt en afspraken met de 

politiediensten, aldus de heer Decaluwé. De gouverneur begrijpt dat dit niet zomaar van de 

ene dag op ander dag kan worden gerealiseerd. Maar er is volgens hem echter veel potentieel 

en een gemeenschappelijk commandocentrum en toezichtsruimte met de private sector is 

volgens de gouverneur hoe dan ook noodzakelijk. Dit bestaat reeds in Duinkerke en Calais. 

Dergelijke realisatie zal evenwel geld kosten, aldus de gouverneur.  

Een tweede element dat in volle onderzoek is, mevrouw Van Brabant verwees ernaar in haar 

vraag, is de transportzone, er is daar geen beveiliging zegt de gouverneur. Men loopt bij 

manier van spreken binnen en buiten. Dit moet beveiligd worden zegt de gouverneur. Het is 

een waterbed effect. Er wordt enerzijds de 2XL’en gezien, de rest is al zeer goed beveiligd, 

maar de transportzone zal ook moeten beveiligd worden zegt de gouverneur. Het is een open 

deur politiek volgens de gouverneur. Hij is van mening dat de bedrijven die in deze zone 

gevestigd zijn, ook hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Met het havenbestuur, 

eventueel buiten het havengebied, met iedereen moet men proberen te kijken op welke 

manier dit kan worden aangepakt. De gouverneur geeft als voorbeeld het industrieterrein van 

Veurne waar met de private mensen ter plaatse wordt samengewerkt om zoveel als mogelijk 

het industrieterrein te beveiligen. Men is ermee bezig om dit op één of andere manier te 

kunnen implementeren. De gouverneur hoopt dat de minister die volgende week naar 

Engeland gaat, daar wat succes kan krijgen en men in Engeland beseft wat allemaal in België 

wordt gedaan. Wat in België wordt gedaan is ook voor Engeland. Hopelijk kunnen de Engelsen 

ook iets voor België doen. De Britten investeren grote bedragen in Frankrijk en bijna niets, 

buiten wat kleinigheden, in België. De gouverneur denkt dat de Engelsen dus overtuigd 

moeten worden om ook in België investeringen te doen.  

Een derde element waar de gouverneur in zijn antwoord verder op in wenst te gaan is de 

capaciteit van de gesloten centra. Vorige week is er een regeringsbeslissing geweest om deze 

op te trekken naar 300. De gouverneur pleit voor een versnelde implementatie. De reden 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 9 – september 2018  21 
 

 

 

 

hiertoe is dat er reeds twee grootschalige acties zijn gebeurd, één zelfs nog deze week. De 

capaciteit in Steenokkerzeel is te klein, de zones moeten dergelijke zaken hierdoor opnieuw 

zelf afhandelen. De gouverneur pleit ervoor dat zo snel als mogelijk deze 300 plaatsen 

worden geïmplementeerd, zodanig dat de zones deze zaken niet zelf meer moeten 

afhandelen. Dat is volgens de gouverneur één van de elementen die toch naar voor zou 

moeten komen.  

Vervolgens gaat de gouverneur over naar de kwestie betreffende de vrachtwagens in de 

dorpskernen. De gouverneur zegt eerlijk dat hij geen problemen gemeld heeft gekregen rond 

vrachtwagens in dorpskommen en –kernen. Hij wil hiermee niet gezegd hebben dat er geen 

problemen zouden zijn, maar hij heeft ze nog niet gezien. Meldingen over vrachtwagens op 

toegangswegen krijgt hij wel, maar hij heeft nog geen zware problemen vernomen. Als er 

problemen zouden zijn vraagt de gouverneur dit te melden. Ook de lokale politie doet terzake 

haar job, aldus de heer gouverneur. Het CEK  bezorgde ondertussen ook tien extra 

politiemensen. Ze waren aangekondigd voor de maand oktober, maar zijn hier al sinds vorige 

week donderdag. Deze mensen draaien al volop mee in de verschillen acties zegt de 

gouverneur. Er moet stap voor stap worden gewerkt. 

Vervolgens gaat de heer Decaluwé over naar de problematiek rond de snelwegparkings. De 

gouverneur wenst het eerst te hebben over de concrete situatie in Westkerke. De 

burgemeester heeft inderdaad de parking gesloten. De gouverneur wijst er op dat dit ook tot 

de bevoegdheden van een burgemeester behoort. Een burgemeester kan autonoom zaken 

sluiten op zijn grondgebied. Als dit een snelwegparking of bijvoorbeeld een discotheek betreft, 

als de veiligheid in het gedrang komt naar het oordeel van de burgmeester en ook na advies 

van een aantal mensen kan hij, al dan niet autonoom, tot sluiting overgaan. De parking van 

Westkerke is sedert eergisteren opnieuw 24 uur op 24 uur open deelt de gouverneur mee. Dit 

op vraag van minister Weyts en ook na enige bemiddeling van de gouverneur zelf. De 

gouverneur zegt dat hij begrip heeft voor alle standpunten, maar als de 

vrachtwagenchauffeurs van Groot-Bijgaarden tot in Duinkerke geen enkele stopplaats meer 

hebben, voelt men ook wel aan dat dit niet meer klopt. Men moest daar op één of andere 

manier iets doen. De minister heeft ook inspanningen gedaan om de flankerende maatregelen 

te verhogen, zijnde onder meer de herstelling van de omheining en een aantal andere 

flankerende maatregelen rond private beveiliging, die zeker tot eind september van kracht 

zullen zijn. Wat betreft de ANPR-camera’s is er wat kafka-discussie geweest. De camera’s 

waren er, maar er was nog discussie over wie de zes meter glaskabel moest betalen. De 

gouverneur zegt dat  van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om te forceren dat dit door 

de federale overheid zal worden betaald. De gouverneur hoopt dat deze camera’s morgen of 

ten laatste maandag werken. Ook voor de observatiecamera’s is men dit aan het bekijken. Als 

er private bewaking is, zijn observatiecamera’s misschien minder belangrijk, aldus de 

gouverneur. Hoe meer dingen je hebt hoe beter, stelt de gouverneur. De gouverneur heeft 

ook tegen de burgemeester gezegd dat de zaak dagelijks zal blijven worden gemonitord. Men 

krijgt dagelijks een rapport over de situatie. Er zal dan worden bekeken hoe het allemaal 

verloopt. De gouverneur wil duidelijk een onderscheid maken tussen de parking van Jabbeke 

en de parking van Westkerke. De gouverneur herinnert er aan dat toen er overal heisa rond 

de snelwegparkings was, minister Weyts in overleg met de gouverneurs in feite ook een 

snelwegparkingplan heeft gemaakt waarin is ingepland dat in Westkerke de truckers  ’s 

nachts langdurig op een veilige manier kunnen rusten. De parking in Jabbeke zal ’s nachts 

niet meer open zijn voor vrachtwagens, omdat in het plan Weyts is voorzien om in Jabbeke ’s 

nachts geen vrachtwagens meer toe te laten. De gouverneur denkt dat op dit vlak een stukje 

duidelijkheid moet komen. Er moeten ook nog infrastructurele werken gebeuren, de auto’s 

kunnen ’s nachts immers wel nog binnen. Dat loopt en gebeurt met de nodige begeleiding 

achter de schermen. De gouverneur zegt af te wachten wat er uiteindelijk zal gebeuren. De 

gouverneur zegt dat hij aan de andere kant wel begrip heeft voor de burgemeester van 

Jabbeke. De ene kant van de parking komt bijna tot in dorpskern, met alle gevolgen van dien: 

er werden reeds tentenkampen opgeruimd. De heer Decaluwé zegt dat men de zaak blijft 

opvolgen in de hoop dat de zaak beheersbaar blijft. Dit is uiteindelijk de doelstelling zegt de 

gouverneur. Er dienen veel inspanningen te gebeuren, zodat dat deze zaak kan opgelost 

worden. Iedereen weet dat dit niet kan. De gouverneur is van mening dat alles op alles moet 

worden gezet, om vooral de mensensmokkelaars te pakken. De gouverneur wijst ook op het 
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feit dat, hoewel dit weinig in de media aan bod komt, er ook economische schade geleden 

wordt. De gouverneur hoort dat men in bepaalde bedrijven tot 15.000 euro per maand aan 

herstellingen moet doen. Er worden voor miljoenen euro’s aan ladingen verbeurd verklaard 

als een transmigrant in de ladingen terecht komt. Dit komt allemaal niet in media, maar is wel 

de harde realiteit, aldus de gouverneur. De gouverneur zegt dat men moeten zoeken om dit 

op een menswaardige manier aan te pakken, het gaat uiteindelijk altijd om mensen. Het zijn 

vooral de mensensmokkelaars die het leven onmogelijk moeten worden gemaakt maken in de 

hoop dat de zaak beheersbaar blijft en de druk in België zeker niet toeneemt. Op dat vlak is 

de gouverneur echter niet zo optimistisch. Jaren terug werden in de raad reeds de eerste 

vragen over dit onderwerp gesteld en ging het om landen als Turkije, Griekenland en Italië. 

Nu zijn er ook Marokko en Spanje. De gouverneur zegt dat in het Baskenland grote acties 

gebeuren om de transmigranten tegen te houden. Eénmaal door het Baskenland zit men op 

de weg naar Duinkerke, Zeebrugge en de hoek van Holland. De gouverneur zegt dat dit moet 

opgevolgd worden en dit met het volk dat er is. De gouverneur zegt dat er nog steeds een 

gebrek aan capaciteit is. Men laat de transmigranten vaak lopen, dit omdat er onvoldoende 

mensen zijn om deze mensen ook op een menswaardige manier op te vangen. Als de 

transmigranten in België komen moet dit op een menswaardige manier gebeuren. Er is geen 

volk genoeg meer om het grote aantal transmigranten zelf aan te houden op een veilige 

manier. De heer gouverneur zegt dat telkens getracht de zaak beheersbaar te houden. 

 

Repliek 

De heer Dumarey dankt de gouverneur voor zijn omstandig antwoord. Hij heeft genoteerd dat 

de gouverneur de flankerende maatregelen verder zal opvolgen. De slimme camera’s, het 

netwerk daarvan zal van cruciaal belang zijn zegt het raadslid. Voor de parking van 

Westkerke zal het belangrijk zijn dat op termijn wordt gekeken voor het volledig afsluiten van 

de parking met slimme hekkens en camerasystemen waarbij er inderdaad permanente 

bewaking zal zijn. Als daar kan worden aan meegewerkt is dit een bijzonder goede zaak, 

aldus de heer Dumarey. 

Mevrouw Van Brabant wenst de gouverneur te bedanken voor zijn uitvoerig antwoord. 

De heer Aernoudt wil de gouverneur feliciteren voor zijn inzet voor de problematiek rond de 

transmigranten. Hij denkt dat het heel belangrijk is dat alle diensten met een open geest 

samen samenwerken en oplossingen zoeken. Het raadslid denkt dat de gouverneur hiertoe 

een goede coördinator is. 

 

Vraag nr. M/2018/64 

van de heer Kurt Himpe 

Dreigend energietekort in november  

 

De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, licht zijn vraag toe. Dit weekend deelde het planbureau 

mee dat de kans bestaat dat in november in sommige gemeenten op bepaalde uren geen 

stroom zal zijn. Aanleiding hiertoe is de inactiviteit van zes van de zeven kernreactoren in ons 

land. Intussen blijkt meer en meer dat er een energietekort dreigt, volgens de laatste 

berichten van netbeheerder Elia zelfs in de maanden januari en februari. Daardoor is de kans 

groot dat het afschakelplan moet worden geactiveerd, aldus de heer Himpe. De heer Himpe 

heeft hierbij een aantal vragen. Hij vraagt als het klopt als sinds de invoering van het 

afschakelplan een aantal jaar geleden, toen was er immers ook reeds sprake van een 

energietekort, dit plan nog een actualisatie kreeg. Zijn er voor de provincie West-Vlaanderen 

nog aanpassingen gebeurd tegenover de eerdere versies van het plan. De heer Himpe zegt 

dat in tegenstelling tot plotse stroomonderbrekingen, de overheid zich wel degelijk concreet 

kan voorbereiden bij een opduikende elektriciteitschaarste. Het federale crisiscentrum zorgt 

voor een nauwe samenwerking met de diensten van de gouverneurs, de burgemeesters, de 

federale en regionale overheden, bedrijfsfederaties enzovoort. Samen kunnen ze zoveel als 

mogelijke anticiperen op potentiele gevolgen en kunnen ze preventieve acties ondernemen. 

De vraag van de heer Himpe is wanneer in West-Vlaanderen het voorbereiden voor het 

dreigende energietekort wordt opgestart en er nog bepaalde knelpunten zijn. 

 

Antwoord 
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De gouverneur antwoordt dat de problematiek is wat ze is. Als men tien jaar geleden zou 

gezegd hebben dat er nu echt een dreigend elektriciteitstekort komt, had men waarschijnlijk 

gezegd dat dit in België nooit zal gebeuren. Het is echter wel de realiteit, aldus de heer 

Decaluwé. Het afschakelplan is reeds in 2005 uitgewerkt door Elia. Dit plan kan automatisch 

geactiveerd worden in geval van een incident met het hoogspanningsnetwerk. De gouverneur 

verwijst hierbij naar een ongeval van jaren terug waarbij een cruiseschip ergens een 

hoogspanningskabel raakte wanneer hij van Bremen kwam en er hierdoor een groot probleem 

was in grote stukken van Duitsland en daarbuiten. Het plan kan ook manueel geactiveerd 

worden. Manueel activeren betekent niet dat er acht grote hendels zijn waarbij de gouverneur 

indien nodig aan de hendels trekt, aldus de gouverneur. Het plan is in ieder geval goed 

uitgewerkt zegt de gouverneur en dit om black outs te vermijden. Een black out betekent dat 

alles zou uitvallen. De heer gouverneur gaat over naar de vraag als er in 2015 wijzigingen zijn 

geweest. Hij zal deze niet allemaal overlopen, maar de grootste wijziging heeft betrekking op 

de territoriale invloed. Rond 2015 waren er 32 gemeenten die geïmpacteerd konden worden 

door het plan, op vandaag zijn dat er 55. De heer Decaluwé verwijst naar de media, kranten 

en kaarten waarin dit alles kon gezien worden. De reden hiertoe is dat een aantal prioritaire 

gebruikers zijn ingevoegd, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen die erkend zijn door de FOD 

Volksgezondheid, hulpverleningscentra, provinciale crisiscentra enzovoort. Op dat vlak heeft 

men dit wat meer uitgespreid. Maar de cruciale infrastructuurnetten zijn gevrijwaard (er was 

wat discussie over de haven van Gent, die nu ook voor een stuk is gevrijwaard). Alle 

betrokken gemeenten werden hier destijds over gecontacteerd en aangemaand om de diverse 

voorbereidingen te treffen. Alle gewijzigde info wordt elk jaar aan de respectievelijke 

gemeenten overgemaakt deelt de heer gouverneur mee. Dit alles wordt ook mee voorbereid 

met de diensten van de  gouverneur. Naast een aangekondigde afschakeling is het immers 

niet onwaarschijnlijk dat plots ook een incident kan gebeuren. De betrokken gemeenten 

moeten daar voor een stuk op voorbereid zijn. Ook het provinciaal afschakelplan West-

Vlaanderen werd geactualiseerd. De gouverneur maakt duidelijk dat dit plan in feite jaarlijks 

wordt geactualiseerd. Het gaat dan niet over de structuur van het plan, maar eerder over 

kleinere technische aanpassingen. Het elektriciteitsnet verandert immers ook, er zijn meer en 

meer gedecentraliseerde elementen. Men probeert dus jaar per jaar up te daten, deelt de 

gouverneur mee. Deze update gaat opnieuw door op 1 november 2018 en blijft van 

toepassing tot en met 31 oktober 2019. De gouverneur moet echter eerlijk zeggen dat tot op 

vandaag  de update voor vanaf 1 november nog niet werd ontvangen en ook nog niet te zien 

is op de beveiligde website van het crisisportaal. De heer Decaluwé deelt mee dat zijn 

diensten dit dossier continue opvolgen. Het opstarten van specifieke voorbereidingen is 

momenteel ook niet nodig zegt de gouverneur, er zitten in het plan immers ook alarmfases 

voorbereid. De heer Decaluwé kan op vandaag ook nog geen melding geven van specifieke 

knelpunten. Als er problemen zijn zal zo snel als mogelijk worden samen gezeten met de 

betrokken personen. De gouverneur geeft een kleine kanttekening mee, het dossier is een 

dossier op papier, zeker voor de provincie West-Vlaanderen. Dit in tegenstelling tot grote 

incidenten op zee of op de weg, waar de provincie wel al een enorme grote ervaring in heeft. 

Op dit moment is bovenstaande nog altijd een papieren dossier, dat de provincie West-

Vlaanderen in realiteit nog niet heeft meegemaakt. De heer gouverneur hoopt dat het dossier 

geen realiteit hoeft te worden. Op het ogenblik dat het plan wel geactiveerd dient te worden, 

zal maar zijn deugdelijkheid  bewezen kunnen worden. Dan kan worden gekeken worden, 

samen met de gemeentebesturen die geïmpacteerd zijn, als het plan op een goede manier zal 

stand houden. Als er sprake zal zijn van stroomonderbreking is dit normaal gezien geen volle 

dagen aan een stuk, dit wordt verspreid over verschillende zones, meestal tussen 17 en 20 

uur, aldus de heer gouverneur. De gouverneur besluit dat dit is vooropgesteld als alles op 

goede manier verloopt. 

 

Repliek 

De heer Himpe dankt de gouverneur voor zijn antwoord en zegt dat hij zijn handen vol heeft 

om heel wat problemen op te volgen. Het raadslid is er zeker van dat de gouverneur, net 

zoals de problematiek van de transmigratie, dit zeer secuur zal opvolgen en er voor zal 

zorgen dat de provincie bij calamiteiten in goede handen is.  
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Vraag nr. M/2018/65 

van de heren Kurt Ravyts en Hugo De Plecker  

Marien Ruimtelijke Plan 

 

De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-raadslid, zegt dat er de voorbije dagen en weken twee 

dossiers aan de kust nogal vrij urgent in het nieuws waren. Namelijk de openbare raadpleging 

rond het Marien Ruimtelijk Plan van de staatsecretaris enerzijds en anderzijds het complex 

project kustvisie van de Vlaamse overheid. Rond beide aspecten hebben de 

kustburgemeesters, zeker deze van Knokke-Heist en deze van Koksijde in het bijzonder van 

zich laten horen. Wat Koksijde betreft is men niet tevreden over het feit dat er voor de kust 

van Koksijde een zone zou komen voor commerciële en industriële activiteiten. Wat betreft 

Knokke-Heist ging het over de beruchte eilandjes of eiland in het kader van het complexe 

project kustvisie naar aanleiding van de kustverdediging en de kustwering. Er zijn ook 

voorstellen van gemeenteraadsleden, in Blankenberge bijvoorbeeld, om een 

verduiningsproject te starten tussen Blankenberge en Zeebrugge, aldus de heer Ravyts. Men 

is blijkbaar vanuit deze lokale besturen niet tevreden met de inspraakprocedures. De heer 

Ravyts kijkt hierbij naar het stakeholdersforum rond het complex project kustvisie, geleid 

door de gouverneur, waar de deputatie ook in zetelt. De heer Ravyts vraagt als de deputatie, 

het provinciebestuur überhaupt, een visie op deze zaken heeft. Het raadslid is van mening dat 

ze die zou moeten hebben, aangezien het provinciebestuur zich bezig houdt met toerisme, 

meerbepaald kusttoerisme, met visserij, met ruimtelijke ordening en ook betrokken is in een 

territoriaal ontwikkelingsprogramma. De heer Ravyts verwijst naar de streekwerking en 

gebiedswerking rond de kust en vraagt waar de deputatie, het provinciebestuur, in deze blijft 

met een visie. De heer Ravyts verneemt graag als deze er reeds is. 

De heer Hugo De Plecker, Open Vld- raadslid, verwijst naar het lot van het kleine stukje 

Noordzee in de provincie West-Vlaanderen. Over het Marien Ruimtelijk Plan is het laatste 

woord nog niet gevallen, aldus de heer De Plecker. Het raadslid zou soms denken dat dit plan 

losse vingerwerk is. Er werd ten eerste geen rekening gehouden met toerisme en economie, 

maar ook niet met de landschappelijke impact. En ten tweede, volgens het concept van dit 

plan behoort visserij niet tot een commerciële of industriële activiteit, stelt de heer De 

Plecker. Wat het landschappelijk verzicht betreft, denkt het raadslid dat dit in België, één van 

de weinige, zo niet het enige verzicht is dat er nog is, namelijk van aan de zeedijk tot aan de 

horizon. De heer De Plecker verwijst vervolgens naar de ruimtelijke ordening op zee. Hij heeft 

een kaart bij zich, afkomstig van de Nederlandse vissersbond. Dit is slechts een indicatie zegt 

de heer De Plecker. De ruimtelijke ordening op zee gaat niet enkel over vissersbootjes en 

tankers die je ziet passeren, maar gaat ook over boeien en platformen, windmolenparken en 

de visserijgebieden. Ruimtelijke ordening op zee gaat ook over wat zich onder zee afspeelt. 

Onder water liggen bijvoorbeeld meer dan 7000 kilometer leidingen. Vanuit Zeebrugge loopt 

een elektriciteitskabel naar Engeland en in Belgïe komt ondergrond gas binnen vanuit 

Noorwegen. Er bestaan zelfs al files met de schepen, aldus de heer De Plecker. De volgende 

stap, zegt de heer De Plecker, was om een proefeiland voor de horizon van Knokke-Heist te 

leggen. In eerste instantie om de grote stormen af te breken en de waterspiegel. Het raadslid 

vindt het raar dat hij geen enkele kern heeft horen spreken over de fysicawet van de 

communicerende vaten. Wat een proef of test op zich betreft, zoals bijvoorbeeld een platform 

dat in wetenschappelijke onderzoek doet en men van plan is te leggen voor de haven van 

Oostende, dat moet volgens de heer De Plecker worden aangemoedigd. In de gemeente 

Knokke-Heist is er ook zoiets aan het groeien dat wetenschappelijk zal benaderd moeten 

worden. Het raadslid geeft als voorbeeld de dam van Zeebrugge die reeds verhoogt en binnen 

10 jaar aan het casino van Knokke zal staan. De zee trekt achteruit en dit verhoogt 

automatisch. Dit zijn de natuurlijke buffers. De heer De Plecker wil er op wijzen dat de 

schepen die van de estuaire vaart vanuit Antwerpen komen, een heel belangrijk aspect 

vormen. Voor het eiland aan de kust zullen de schepen over het algemeen maar zes beaufort 

aankunnen. Als het aan de andere kant van eiland negen beaufort is zit men met een 

probleem zegt het raadslid. Een kleine studie werd gelanceerd, op den duur is er een 

proefballon en vervolgens een masterplan, aldus de heer De Plecker. Deze keer is dit 

gecounterd door Knokke-Heist in eerste instantie en vervolgens door de kustburgmeesters 

samen. De heer De Plecker richt zijn vraag aan gedeputeerde De Block. Hoe ziet hij het om de 
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belangen van de zeehorizon in functie van de werkgelegenheid in de typische economische 

kustsectoren te vrijwaren voor verder onheil. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, antwoordt dat met de deputatie deze voormiddag een advies werd 

uitgebracht op het Marien Ruimtelijk Plan dat het plan zou moeten vastleggen voor 2020 tot 

2026. De gedeputeerde denkt dat het in deze zaak belangrijk om niet te polariseren. Het is zo 

dat dit advies, het Marien Ruimtelijk Plan op zich, heel veel kansen biedt naar nieuwe vormen 

van ondernemerschap en onderzoeken, waar economische en ecologische kansen inzitten. De 

gedeputeerde geeft als voorbeelden ondernemerschap rond aquaculturen en ook energie 

winning, wat naar klimaat toe heel goed kan zijn. Hij verwijst hierbij onder meer naar de vier 

gigawatt aan windenergie. Daarnaast wordt in het plan ook verwezen naar een 

onderzoekplatform voor de kust van Oostende. Een ander aspect van dit plan is de 

bescherming van de kustlijn tegen overstromingen. Dat zijn de positieve kanten van het 

verhaal en van het Marien ruimtelijk plan, maar zoals alle complexe zaken zijn er naast 

kansen ook bedreigingen en die zijn ook aanwezig in het plan, aldus de heer Naeyaert. Deze 

zijn niet min zegt de gedeputeerde. De eerste bedreiging is misschien ook de belangrijkste en 

dat is het open zeezicht. De gedeputeerde verwijst hierbij naar het toerisme. Er werken 

42.000 mensen in het toerisme aan de kust. Het behoud van het open zeezicht, de 

belangrijkste troef die er is aan de kust, is een heel belangrijk element om mee te nemen in 

het effectief realiseren van zaken in kader van de uitvoering van het Marien Ruimtelijk Plan. 

Ten tweede  en dit is waar bovenstaand onderzoek ooit mee is beginnen, is dat de impact op 

de kustvisserij zeker niet onderschat mag worden. De heer Naeyaert legt uit dat dit ook de 

reden is waarom hij antwoordt op de vragen omtrent het Marien Ruimtelijk Plan. Het kan 

volgens de heer Naeyaert niet zo zijn dat de vissers geen kansen meer hebben om de 

kustvisserij te gaan ontwikkelen. Op dat vlak denkt de gedeputeerde dat het belangrijk is dat 

het Marien Ruimtelijk Plan voor een stuk wordt bijgestuurd. In eerste instantie geeft men 

indruk dat men meer mogelijkheden creëert voor de kustvisserij door van 3 mijl naar 4,5 mijl 

te gaan. Dit zou er toe leiden dat er in de buurlanden net minder kansen zouden worden 

gecreëerd voor kustvisserij. Het is belangrijk dat het Marien Ruimtelijk Plan ook op dat vlak 

wordt bijgestuurd. De deputatie vindt het van belang dat de definities die in het plan staan 

verduidelijkt worden. Wat is een commerciële industriële activiteit en wat kan en mag 

daarvan de impact zijn. De gedeputeerde gaat over naar een belangrijk aspect: de impact. Er 

staan in het plan heel veel mogelijkheden die zouden gerealiseerd kunnen worden, maar als 

ze allen zullen gecombineerd worden, wat geeft zal dit dan geven vraagt de gedeputeerde 

zich af. Elke individuele maatregel, hoe groot ziet men dat, hoe zal worden omgegaan met 

zuinig ruimtegebruik. Vanuit de deputatie wordt ervoor gepleit dat dit voor elke individueel 

dossier in het kader van het Marien Ruimtelijk Plan zal worden gerealiseerd. Er dient een 

impactanalyse te gebeuren die alle elementen  die hier als bedreigingen worden omschreven 

meenemen, vooraleer effectief wordt besloten om zo’n maatregelen te realiseren. De 

deputatie is van mening dat het goed zou zijn indien er een participatief proces wordt 

opgestart met de bewoners en de belevers van de kust. De deputatie is ervan overtuigd dat 

mensen aan de kust ook de kansen willen zien van wat er allemaal op tafel ligt, maar er 

uitgebreider kennis mee willen maken om dan tot een evenwichtig verhaal te komen. De heer 

Naeyaert meent dat het goed zou zijn dat naar de toekomst toe zo’n participatief proces 

wordt gelopen. De gedeputeerde heeft in het verleden ook reeds overleg gehad tussen vissers 

enerzijds en mensen met plannen naar aquacultuur en andere zaken op zee anderzijds. 

Daaruit blijkt als men met elkaar praat en beter onderzoekt wat men precies wenst, dit een 

betere kans geeft om minder steekvlamstandpunten te krijgen. De dialoog en dat overleg op 

dat vlak dient georganiseerd te worden. Er is inderdaad in het kader van het complexe project 

kustvisie reeds een beladen vorm van overleg geweest, er is een ambtelijk overleg geweest 

op 19 juni van dit jaar, waar een vertegenwoordiger van de gebiedswerking aanwezig was, 

maar echt intensief kan men dat niet noemen als overleg tussen provincie en andere 

overheden enerzijds en diegenen die dit plan hebben in gang gestoken anderzijds, aldus de 

gedeputeerde. De gedeputeerde denkt dat zeker nog een weg af te leggen is om binnen dit 

Marien Plan, dat in se heel veel kansen geeft, een mooi evenwicht tussen de kansen en de 
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bedreigingen die moeten gecounterd worden bij de realisatie van die maatregel, te kunnen 

vinden. 

 

Repliek 

De heer Ravyts dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en zou als raadslid zeer graag in 

kennis worden gesteld van dit advies (dat op de voorlaatste dag van het openbaar onderzoek, 

nipt op tijd,  werd ingediend, aldus de heer Ravyts). Het raadslid betreurt samen met de 

gedeputeerde, zo heeft hij de gedeputeerde toch begrepen, dat de inspraakprocedure van 

minister Weyts, het stakeholdersforum, rond het complex project nu niet bepaald op volle 

toeren draait. Hij hoopt dat dit in de volgende maanden en jaren wel het geval zal zijn. Dan 

zal hij, als de kiezer het hem toelaat, ook de volgende deputatie over dit onderwerp 

interpelleren. 

De heer De Plecker bedankt de gedeputeerde voor zijn antwoord. Het is volgens hem een 

bemoedigend antwoord. Hij vraagt als hij hier uit mag besluiten dat alle kustburgemeester in 

de provincie samen aan de zelfde zeilen zullen trekken om de horizon te kunnen bewaren. 

De gedeputeerde antwoordt dat dit het geval zal zijn als de kiezer het hen toelaat. 
 
 

Vraag nr. M/2018/66 

van mevrouw Gerda Schotte 

Verloop en opvolging Waterfront 

 

Vraag 

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, zegt dat op 29 juni het Waterfront 

plaatsvond en dat ze, net zoals vele anderen, waaronder ook een aantal provincieraadsleden, 

aanwezig was in Zeebrugge. Alle nodige attributen, waaronder het bootje, werden uitgereikt 

en de deelnemers mochten plaatsnemen aan de waterlijn. Daarna ging het echter fout. Er 

kwamen herhaaldelijk tegenstrijdige instructies zoals ‘in het water gaan staan’, ‘terug uit het 

water’, terug in het water’. Dat was absoluut niet duidelijk. In de verte zag men de helikopter 

aankomen die het gebeuren aan het filmen was voor de tv-uitzending en groot was de 

verbazing toen de helikopter ter hoogte van Blankenberge rechtsomkeer maakte en de 

deelnemers in Zeebrugge de boodschap kregen dat de tv-uitzending was afgelopen. Daarop 

ging iedereen naar huis met een gevoel dat men wat was gebruikt. 

Mevrouw Schotte vraagt hoe het komt dat een evenement dat van Oostende tot Zeebrugge 

zou worden uitgerold plots vroeger is gestopt, of er aan de aanwezige deelnemers in 

Zeebrugge achteraf enige uitleg of verontschuldiging is gestuurd omdat ze er eigenlijk zonder 

reden hadden gestaan en of het mogelijk is om in de zesde commissie van oktober een 

volledige evaluatie te krijgen van het Waterfront, waaronder kostprijs, publieksbereik, 

enzovoort. Tevens vraagt ze een evaluatie van het project ‘Gone West’. 

 

Antwoord 

Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, wijst er eerst op dat ze graag de vragen voor 

de mondelinge vraagstelling op voorhand ontvangt. Dat was hier niet het geval. De 

vraagstelling gaat over een klein onderdeel van het Waterfront, waarvan men niet tevreden is 

omdat de helikopter die de televisiebeelden doorstuurde niet is voorbijgevlogen. Het verrast 

mevrouw Vanlerberghe dat de vraagstelling niet om de inhoud van de herdenking gaat maar 

om het uitzenden van televisiebeelden. Een groot evenement als Waterfront op die manier 

evalueren is dan ook een beetje kort door de bocht gaan. 

In Zeebrugge was er een gebrek aan medewerkers. Dat was ook het geval in De Haan. Voor 

het aantrekken van medewerkers werd een eventbureau ingeschakeld. Blijkbaar zijn een 

aantal mensen niet afgekomen en heeft een deel van de medewerkers de briefing niet goed 

opgevolgd. Ondertussen is met de bewuste firma een schikking getroffen en zal de provincie 

de kosten niet betalen. 

Mevrouw Vanlerberghe wijst erop dat ze, omwille van het feit dat ze zich door het niet vooraf 

bezorgen van de vragen niet heeft kunnen voorbereiden, niet verder in detail op de 

vraagstelling zal ingaan. De materie zal in oktober/november opnieuw aan bod komen in de 
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zesde commissie, op basis van de binnengekomen evaluaties. De nadruk zal daarbij liggen op 

de doelstelling van het gebeuren en niet op het traject dat de helikopter heeft afgelegd. 

 

Repliek 

Mevrouw Schotte zegt dat ze de vraag had kunnen stellen in de commissie. De zesde 

commissie heeft echter niet plaatsgevonden en mevrouw Vanlerberghe was niet aanwezig in 

de AZF-commissie, waar de punten voor mevrouw Vanlerberghe wel naar voor zijn gekomen. 

Het gaat haar ook niet om het feit of de helikopter al dan niet is overgevlogen. Ze vertolkt 

enkel de mening van de mensen die in Zeebrugge aanwezig waren en zich afvroegen hoe de 

organisatie in elkaar stak. Ze zal de volledige evaluatie in de commissie afwachten. 

Mevrouw Vanlerberghe wijst erop dat, indien de klachten zo diepgaand waren, mevrouw 

Schotte als provincieraadslid contact met haar of met de betrokken diensten had kunnen 

opnemen. Alle binnengekomen klachten zijn ondertussen behandeld en mevrouw 

Vanlerberghe kijkt uit naar de zesde commissie om, zonder de aanwezigheid van media, 

verder te werken. 

 

 

 

 

 

Vraag nr. M/2018/67 

van de heer Marc Vanwalleghem 

Varkenspest 

 

Vraag 

De Heer Marc Vanwalleghem, CD&V-raadslid, zegt dat het nieuws over de Afrikaanse 

varkenspest die in de provincie Luxemburg bij everzwijnen is vastgesteld een domper vormt 

op de bloeiende varkenssector in West-Vlaanderen. Onzekerheid bij de bedrijven en een 

zware ineenstorting van de prijzen door de genomen maatregelen door de afzetlanden 

bepalen de moeilijke en ongunstige toestand. 

De heer Vanwalleghem vraagt wat de provincie in Vloethemveld en omgeving heeft gedaan 

om de populatie everzwijnen terug te dringen, wat de actuele stand van zaken is inzake 

aanwezigheid van everzwijnen en wat er concreet zal gebeuren in het kader van de 

Afrikaanse varkenspest. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de populatie everzwijnen in Vloethemveld een 

geïsoleerde populatie is. De populatie is in die omgeving niet vanzelf gekomen maar is 

waarschijnlijk geïnitieerd door een hobbyist. Vloethemveld is voor everzwijnen een goede 

habitat, met enerzijds bos en anderzijds landbouwvelden met veel maïs waarin everzwijnen 

zich kunnen verstoppen. In 2013 hebben enkele landbouwers met de provincie contact 

opgenomen om grote schade door woelende everzwijnen aan hun groententeelt te melden. 

Vanuit de provincie is toen een overleg opgestart tussen jagers, het Agentschap Natuur en 

Bos en landbouwers om de populatie everzwijnen onder controle te krijgen. Een aanvankelijk 

wantrouwig overleg is daarna geëvolueerd tot een goede samenwerking tussen de 

verschillende partners. Ieder jaar wordt eind februari een drukjacht georganiseerd. De eerste 

keer zijn er 34 everzwijnen geschoten. De jaren daarop is het aantal afgeschoten everzwijnen 

verminderd omdat ook het aantal aanwezige everzwijnen was verminderd. Alle partijen 

werken sterk verder aan het onder controle houden van de populatie. Het is geen goed idee 

om op dit moment in het gebied een drijfjacht te organiseren omdat de dieren zich zouden 

kunnen verspreiden en verder wegtrekken. Momenteel is er geen enkele link tussen de 

varkenspest en de populatie everzwijnen in Vloethemveld. 

Naar de varkenspest toe is er echter ook een vorm van informeren. De provincie heeft geen 

bevoegdheden omtrent varkenspest maar vanuit Inagro worden nieuwsberichten geplaatst 

over bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen die kunnen worden genomen. Er is ook bilateraal 

overleg met landbouwers en varkenshouders die met vragen zitten. De provincie levert op die 
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manier, binnen de mogelijkheden die er vanuit de provincie zijn, een bijdrage om ervoor te 

zorgen dat hiermee op een zorgvuldige manier wordt omgesprongen. 

 

Repliek 

De Heer Vanwallegehem bedankt de heer Naeyaert voor de alertheid die de provincie aan de 

dag legt. 

 

Vraag nr. M/2018/68 

van de heer Herman Lodewyckx 

Maximumfactuur provinciaal onderwijs 

 

Vraag 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt dat er op 30 augustus een discussie is 

losgebarsten over de maximumfactuur in het secundair onderwijs. De vraag is gekomen 

vanuit het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, vzw Schulden op School en het ACV. Twee 

jaar geleden heeft de provincie Antwerpen, onder impuls van gedeputeerde Verhaert van de 

sp.a, de maximumfactuur ingevoerd voor het provinciaal onderwijs. Ook in Zottegem is in het 

PTI, vergelijkbaar met het PTI van de provincie in Kortrijk, een maximumfactuur ingevoerd.  

Het invoeren van de maximumfactuur kan blijkbaar in andere provincies en de heer 

Lodewyckx vraagt wat de positie van de deputatie is ten opzichte van het invoeren van een 

maximumfactuur voor de provinciale technische scholen. 

 

 

 

Antwoord 

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, zegt dat de vraag niet nieuw is en door de deputatie 

aan de directie van het PTI is gesteld. Vooraleer te antwoorden zal het PTI eerst omschrijven 

wat onder een maximumfactuur mag worden verstaan. In de provincie Antwerpen bevat de 

maximumfactuur niet de meerdaagse buitenschoolse activiteiten, niet de uniformen technisch 

onderwijs en ook niet de veiligheidskledij. Deze drie elementen vormen wel de grootste slokop 

in de kosten. 

De heer Vereecke wijst erop dat binnen het PTI van West-Vlaanderen een soort van 

maximumfactuur bestaat. Het principe wordt echter niet zo bij name genoemd om 

dubbelzinnigheid te vermijden. Het materiaal dat de kinderen voor de verschillende 

praktijklessen binnen de richtingen in het PTI nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een 

snoeischaar, wordt opgesomd en mogen de kinderen van thuis uit meebrengen. Is het 

materiaal van thuis uit niet beschikbaar, dan wordt het materiaal via groepsaankoop 

aangeboden aan een goedkopere prijs dan de winkelprijs. De kinderen krijgen ook een 

duidelijk overzicht mee van de schoolkosten zoals de prijs van de maaltijden, de kost van de 

boeken en de werkingskosten, waardoor de ouders voor bijna 90 % de kosten op voorhand 

kennen. Tien procent van de totaalfactuur is hierin niet opgenomen Dit biedt echter 

duidelijkheid naar de ouders toe en is beter dan dubbelzinnig te stellen dat er een 

maximumfactuur is met uitzonderingen. De lijst moet de ouders ook in staat stellen om in 

perfecte harmonie alle kosten te dragen. 

 

Repliek 

De heer Lodewyckx zegt enorm veel bewondering te hebben voor de inspanningen die de 

directie van het PTI en de deputatie doen om de kosten binnen de perken te houden. Het feit 

echter dat de opgesomde organisaties hun bezorgdheid uiten roept op om toch even te 

bekijken of er zich problemen kunnen voordoen. Pas dan zal iedereen gelukkig zijn. 

 

Vraag nr. M/2018/69 

van de heer Peter Roose 

Internet of Water 

 

Vraag 
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De heer Peter Roose, fractievoorzitter sp.a, zegt dat West-Vlaanderen voor het tweede jaar op 

rij is geconfronteerd met waterschaarste omwille van de droogte en de hoge temperaturen. Er 

werden dan ook opnieuw maatregelen genomen om het gebruik van water te beperken. 

Bijkomend probleem in de waterlopen is daarbij de problematiek van de verzilting en het feit 

dat zout water naar boven komt. In West-Vlaanderen zou een proefproject worden gestart 

waarbij men via slimme sensoren een netwerk zou opzetten waarbij het volledige 

verziltingsproces gedurende jaren, en niet alleen bij droogteperiodes, zou kunnen worden 

opgevolgd. Daardoor zou de problematiek veel beter in kaart kunnen worden gebracht. 

Terloops geeft de heer Roose ook aan dat in het voorjaar een helikopter met een grote ring 

West-Vlaanderen is rondgevlogen om een stand van zaken van het verziltingsproces op te 

maken. 

De heer Roose vraagt hoever het staat met het netwerk en hoe de verschillende projecten 

rond de problematiek van de verzilting evolueren. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat ‘Internet of Water’ een mooi project is waarbij 

een duizendtal innovatieve sensoren over het waterlopennet van Vlaanderen kunnen worden 

geïnstalleerd. Het is een uniek intelligent watermonitoringssysteem, waarbij zowel de 

waterkwaliteit als de waterkwantiteit permanent in real time kan worden gevolgd. De 

sensoren zijn letterlijk hightech en kunnen heel wat zaken lezen zoals zuurtegraad, geleiding, 

hoeveelheid van diverse opgeloste zouten en andere stoffen zoals nutriënten. Het systeem 

creëert heel wat mogelijkheden om naar de toekomst toe allerlei uitdagingen die met water te 

maken hebben beter in real time te kunnen opvolgen.  

Een eerste sensor is in juli 2018 geplaatst in de Blankaart. De bedoeling is om een 

grootschalig netwerk te ontwikkelen waarbij de testfase in de Westhoek ligt. Om voortdurend 

over juiste meetgegevens te kunnen beschikken zal het onderhoud van het netwerk veel 

energie vragen. Aan de hand van de testfase zal worden bekeken of er aan het systeem 

correcties moeten worden aangebracht. Daarna moeten de middelen worden verzameld om 

het netwerk uit te rollen. Daarbij denkt men in eerste instantie aan West-Vlaanderen als 

waterprovincie. Naar verzilting in de polders toe kan dit een belangrijk instrument worden om 

in real time zicht te blijven houden op de verzilting in de waterlopen. Momenteel worden via 

metingen van de VMM en de polderbesturen gegevens bijgehouden en gecentraliseerd. De 

doorstroming van de gegevens zou nog vlugger kunnen verlopen. Via het netwerk zal men 

echter over real time gegevens kunnen beschikken. De middelen worden gezocht bij 

verschillende overheden en er is onder andere ook een samenwerking tussen Vito en Vlakwa 

om het netwerk te realiseren. 

Er zit toekomstmuziek in het systeem maar er zal nog heel wat water door de beken stromen 

voor er een volledig netwerk is geïnstalleerd. 

 

Repliek 

De heer Roose zegt aan te nemen dat het om een Vlaams project gaat en dat de provincie er 

naar de toekomst toe zorg voor moet dragen om als eerste klaar te staan om het netwerk te 

operationaliseren. Tevens moet de provincie van het netwerk gebruik maken om de West-

Vlaamse problemen rond de waterlopen beter en sneller op te volgen. 

 

Vraag nr. M/2018/70 

van mevrouw Annie Cool 

Droogtecrisis 

 

Vraag 

Mevrouw Annie Cool, CD&V-raadslid, zegt dat het KMI de droogte in juni, juli en begin 

augustus bestempeld als uitzonderlijk. Een gelijkaardige droogte komt normaal gezien eens in 

de twintig jaar voor. Toeval of niet, het weersfenomeen deed zich nu twee opeenvolgende 

jaren voor. Veel landbouwers hebben hierdoor schade aan hun teelten geleden. Veel 

gewassen waren immers in volle groei en hadden water nodig. Nieuwe teelten konden door 

het gebrek aan water ook niet gezaaid of geplant worden. 
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Andere problemen die de droogte met zich meebracht waren het gevaar voor verzilting en de 

aanwezigheid van blauwalgen in bepaalde waterlopen. Op 19 juli vaardigde de gouverneur 

een captatieverbod uit op de onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen. 

De vraag naar alternatieve waterbronnen voor beregening en drinkwater voor vee is groot. Er 

is nood om de waterbevoorrading in uitzonderlijke droogteperiodes veilig te stellen, in het 

bijzonder als men in West-Vlaanderen de groente- en aardappelteelt wil steunen. Deze teelten 

hebben veel beregening nodig. Mevrouw Cool vraagt wat de provincie in de zomer heeft 

gedaan om de landbouwers tijdens de droogtecrisis te helpen bij hun zoektocht naar water en 

welke structurele maatregelen er naar de toekomst toe worden gepland om tegemoet te 

komen aan de noden tijdens een droogtecrisis. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het na 2017 statistisch gezien nog 19 jaar 

moest duren vooraleer zich een nieuwe droogteperiode zou voordoen. Helaas ondervinden we 

twee jaar op rij een grote droogteperiode die gepaard gaat met landbouwschade. Dit kan 

wijzen op wijzigingen in het klimaat en men zal er naar de toekomst toe rekening mee 

moeten houden en voorzien zijn op extremere situaties, zowel aan de droge als aan de natte 

kant.  

De vorig jaren opgestarte website ‘Waterschaarste’ is, wat de communicatie betreft, massaal 

geraadpleegd en 17.000 keer gecontacteerd. De gemiddelde tijd die men op de website 

doorbracht was vier minuten, wat erop wijst dat men vooral informatie opzocht. Verder waren 

er de nieuwsbrieven van Inagro aan de landbouwers met informatie over de droogte en de te 

nemen maatregelen, onder andere inzake irrigatie. Er was ook het droogteoverleg onder 

leiding van de gouverneur waarin de door de gouverneur uitgevaardigde maatregelen werden 

besproken en waarvan de voor- en nadelen werden afgewogen. Dat overleg heeft opnieuw 

zijn nut bewezen. Ook was er op Vlaams niveau een meer duidelijke coördinatie. Toch moet 

er gepleit worden om de regionale specificiteit rond droogte te behouden, want een Vlaamse 

eenheidsworst zal niet alles oplossen. Sommige streken vergen immers aangepaste 

maatregelen. 

Wat de beschikbaarheid van water betreft is er momenteel in de waterspaarbekkens van 

West-Vlaanderen 260.000 kubieke meter water ter beschikking. Deze spaarbekkens zijn 

tevens buffers tegen overstromingen. Het is de bedoeling om naar een voorraad van 600.000 

kubieke meter water te gaan, wat neerkomt op tien procent van de irrigatiebehoefte van 

West-Vlaanderen in normale jaren. In dat verband is er een publiek-private samenwerking 

gerealiseerd rond een put die wordt aangelegd bij een landbouwer. Daarbij financiert de 

provincie de buffer en neemt de landbouwer de watervoorraad op zich. Voor beide partijen 

gaat het om een win-winsituatie. Dergelijke samenwerking moet in de toekomst verder 

worden uitgerold. Het zal ook een verhaal zijn voor de volgende legislatuur. 

Er is ook het INERO-netwerk, waarbij 150.000 kubieke meter water van ARDO zal worden 

gebruikt in een hydrantennetwerk over 500 hectare land- en tuinbouwgrond. Het project is 

sinds september aan het proefdraaien. Verder zijn de grote private plassen opgelijst waar 

water kan worden opgehaald. Een aantal daarvan zijn ook effectief gebruikt. De boutade 

‘water op wieltjes is winst weg’ is echter bij de land- en tuinbouwers doorgedrongen. Water 

van ver halen brengt immers grote kosten met zich mee en brengt de rentabiliteit in gevaar. 

Daarom is het ook belangrijk om zeer verspreid water ter beschikking te hebben voor de land- 

en tuinbouw. 

Aquafin heeft in het verleden ook sterk meegewerkt om water te kunnen aanbieden aan 

landbouwers. De provincie heeft ook nu weer bemiddeld om nog meer water te kunnen 

aanbieden. Tot slot is er een provinciaal reglement dat toelaat om in de polders waterlopen te 

verbreden en op die manier meer watervoorraad te creëren. 

Naar de toekomst toe zullen nieuwe spaarbekkens worden aangelegd en wordt de private-

publieke samenwerking rond buffercapaciteit verdergezet. Tot slot wordt ook de mogelijkheid 

bekeken om in de polders ondergronds water te stockeren. 

 

Repliek 
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Mevrouw Cool feliciteert de heer Naeyaert met de duidelijke en up-to-date communicatie die 

vanuit de provincie is gevoerd en ze wenst de heer Naeyaert succes bij de zoektocht om dicht 

bij de landbouw voldoende water te voorzien. 

 

Vraag nr. M/2018/71 

van de heer Hans Mommerency 

Schattingscommissie 

 

Vraag 

De heer Hans Mommerency, CD&V-raadslid, zegt dat zijn vraag naadloos aansluit bij de 

droogteproblematiek. Voor het tweede jaar op rij zijn honderden vrijwilligers, samen met 

mandatarissen, in schattingscommissies op pad gestuurd om een beoordeling te maken over 

de toestand van de gewassen, teneinde bij een erkenning van ramp over de nodige gegevens 

te kunnen beschikken. Heel wat gemeenten in West-Vlaanderen hebben dit op een 

schitterende manier georganiseerd. Op 1 januari 2019 moeten deze schattingscommissies 

worden hernieuwd. De heer Mommerency vraagt of er vanuit de provincie initiatieven worden 

genomen om de gemeenten bij de samenstelling van de commissies te begeleiden. Verder 

wijst hij op een aantal nieuwe technieken die in het kader van de schattingscommissie zouden 

kunnen worden gebruikt, zoals satellietbeelden en apps om de administratieve afhandeling te 

verbeteren. Hij vraagt of de provincie als bovenlokaal bestuur ook hierbij initiatieven naar de 

gemeenten toe kan nemen. 

 

Antwoord 

De heer Naeyaert zegt dat de samenstelling van de schattingscommissies voor een stuk op 1 

januari 2019 zal wijzigen naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeentebesturen. 

Daarvoor hoeft de provincie niets te doen. Bij de droogte van vorig jaar heeft de provincie wel 

een vormingsmoment georganiseerd voor de ambtenaren en de schepenen van landbouw. 

Achteraf is ook een moment georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Het is de bedoeling 

om dit initiatief bij de volgende legislatuur verder te zetten en een netwerk te creëren om 

ervaringen en kennis uit te wisselen. 

Er zijn ook ideeën om met een soort digitaal programma een app uit te werken rond de 

schadevaststelling. Het project is wat stilgevallen en zou terug moeten worden opgenomen. 

 

Repliek 

De heer Mommerency dankt de heer Naeyaert voor het engagement. 

 

Vraag nr. M/2018/72 

van de heer Kristof Pillaert 

Groepsaankopen zonnepanelen provincie 

 

Vraag 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter NV-A, zegt dat vorig jaar heel wat West-Vlaamse 

inwoners een persoonlijk voorstel hebben ontvangen in verband met de groepsaankoop van 

een compleet zonnepanelensysteem via de provincie. Een deel heeft toen ook beslist om het 

persoonlijk voorstel te aanvaarden. Heel wat gezinnen echter hebben het voorstel ook niet 

aanvaard. Raadslid Kurt Himpe heeft toen al aangekaart dat deze gezinnen voor een andere 

groepsaankoop via mail werden gecontacteerd. Blijkbaar is dat nog niet gestopt en worden de 

gezinnen door de organisatie aangesproken om alsnog op het zonnepanelensysteem in te 

tekenen. De NV-A-fractie stelt zich hierbij ernstige vragen. De heer Pillaert vraagt of de 

deputatie op de hoogte is van deze praktijken en bereid is om de organisatie hierover aan te 

spreken en wat de eventuele gevolgen zijn naar de privacywetgeving toe en de GDPR.  

 

Antwoord 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, wijst erop dat er in deze materie verwarring bestaat 

over de rol van de provincie. De provincie heeft zelf geen groepsaankoop voor zonnepanelen 

lopen en heeft die zelf ook nooit georganiseerd. Het gaat dan ook duidelijk om het misbruiken 

van de goede naam van de provincie. Het misbruik is een stuk ontstaan door het feit dat de 
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provincie al jaren initiatiefnemer is rond de groepsaankoop ‘Groene stroom’. Er zijn 

organisaties die hiervan misbruik maken. In het verleden heeft de deputatie infokanalen ter 

beschikking gesteld voor de groepsaankoop van zonnepanelen, meer bepaald aan de groep 

EOS. Dat was een goed bedoeld en goed werkend initiatief. Sinds 2016 is dat echter niet 

meer het geval. Er zijn dan ook private factoren die van de naam van de provincie misbruik 

maken. Wanneer de deputatie hierover signalen ontvangt worden de betrokkenen hiervan op 

de hoogte gebracht en wordt er een duidelijk signaal gegeven dat dergelijke praktijken niet 

kunnen. De heer Decorte vraagt om het verderzetten van dergelijke praktijken aan hem te 

melden, zodat andere maatregelen kunnen worden genomen. Het kan in elk geval niet dat 

private bedrijven misbruik maken van de goede naam van de provincie. 

 

Repliek 

De heer Pillaert zegt dat, van zodra hij kennis heeft van verdere gevallen, hij dit aan de heer 

Decorte zal melden. 

 

*** 


