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OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 
De voorzitter doet enkele mededelingen. 
 

- De gouverneur is verontschuldigd wegens een dienstreis in het buitenland. Vragen voor de 

gouverneur kunnen schriftelijk ingediend worden. 

- Aan uittredende raadsleden wordt gevraagd om de afstandsbediening van de parking voor 

raadsleden aan de griffie te bezorgen. Vanaf heden zal de parking bij elke vergadering vrij 

toegankelijk zijn voor de raadsleden. De afstandsbedieningen kunnen ingediend worden bij de 

Griffie. 

- Bij de ingang van de raadzaal kan elk raadslid een netwerkbox van Westtoer ophalen. 

- Op 29/11/2018 (repliek fractievoorzitters) kan elk raadslid een beeldje van het project CWRM 

verkrijgen. Verdere informatie hieromtrent wordt meegedeeld bij de aanvang van de vergaderin 

van 29/11/2018. 

- Naast de praktische organisatie van de provincieraad van november wil ik graag aan enkele 

afspraken herinneren over de inhoudelijke bespreking.  
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Tijdens de provincieraad, en haar voortzettingen, is het de bedoeling om beleidsinhoudelijke 
debatten te voeren. Daarvoor worden de resultaten (beleidsdoelstellingen en actieplannen) 
bevraagd en is het niet de bedoeling om individuele acties en budgetallocaties verder te bevragen 
omdat die deel uitmaakten van de technische bespreking binnen de provincieraadscommissies. 

Voor de bespreking heeft de Griffie een formulier voorbereid. Dat vindt u digitaal op COBRA en 
op papier bij de medewerkers van de Griffie. We willen u vragen om, voor een vlot verloop van 
de zitting en een goede, inhoudelijke voorbereiding door de administratie, uw vragen indien 
mogelijk op voorhand te bezorgen via dit formulier. Dat mag digitaal of op papier.  
 
Voor vragen voor de provincieraad (inhoudelijke bespreking) vult u de informatie in onder het 
label “OUTPUT”. 
 

Op die manier kan de bespreking vlot verlopen. 
 

Op de banken: 
- Amendement op AP 5 (Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger 

namens de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal 
van 18 december 2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 
agendapunten) 
Ingediend door gedeputeerde Guido Decorte. 

 
 
 

Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 

 
 
Vraag nr. M/2018/81 
van de heer Immanuel De Reuse 
Horizon 2025: uitkijktoren Doomkerke 
Vraag 
De heer Immanuel De Reuse, Vlaams Belang-raadslid, zegt dat de Provincie West-Vlaanderen en 
Westtoer in 2017 vijftien dossiers hebben goedgekeurd voor de realisatie van 
landschapsobservatiepunten. Deze beslissing kaderde in het toeristisch programma ‘Horizon 2025’, met 
een totale investering voor de provincie van 2 miljoen euro. Er zou een netwerk komen van gratis 
toegankelijke observatiepunten en het zou hierbij voornamelijk gaan om uitkijktorens en 

belevingsplatformen, verspreid over de provincie West-Vlaanderen. Daarmee willen de provincie en 
Westtoer de beleving van de landschappen en van de recreatieve routes en netwerken in de toeristische 
regio’s verbeteren. In totaal werden een 30-tal projectvoorstellen ingediend en op basis van diverse 
criteria heeft een expertenjury vijftien beloftevolle projecten weerhouden. Tegelijkertijd kondigde de 
provincie in de zomer van 2017 aan om met een zoveelste editie van de ontwerpwedstrijd ‘Winvorm’ 
opnieuw ontwerpers te zoeken. Toen ging het om acht projecten, waarvan 4 projecten betrekking 
hadden op de uitkijktorens. De geplande en geselecteerde 30 meter hoge uitkijktoren in landschapspark 
Disveld in Doomkerke hoorde daarbij en de toren moest een toeristische troef worden voor het 
natuurgebied Bulskampveld. 
Het blijkt nu dat er in Doomkerke geen uitkijktoren komt. De gemeente Ruiselede had in 2016 nochtans 
ingetekend op het project ‘Horizon 2025’ en via Winvorm was er al een ontwerp klaar van de toren. Het 
gemeentebestuur trekt zich echter uit het project terug en de heer De Reuse citeert burgemeester Greet 

De Roo: ‘De financiële implicaties voor de gemeente zijn onduidelijk. Van alle locaties zijn wij bovendien 
de enige waar een volledig nieuwe toren gebouwd zou moeten worden. Geen enkele inwoner van 
Doomkerke staat te springen voor zo’n mastodont in z’n achtertuin. Er is geen draagvlak.’ De heer De 
Reuse wijst erop dat mevrouw De Roo haar derde legislatuur ingaat en dat ze dit op voorhand had 
kunnen weten. Vandaar vindt hij dit enigszins bizar. 
De heer De Reuse vraagt wat dit gegeven financieel voor het provinciebestuur betekent, of hierover met 
het gemeentebestuur van Ruiselede overleg heeft plaatsgevonden, zowel over het ontwerp als over de 
financiële gevolgen voor provincie en gemeente en of er signalen zijn dat er nog projecten zullen worden 
teruggetrokken. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, wijst er eerst op dat iedereen onderschrijft dat toerisme voor de 

provincie West-Vlaanderen zeer belangrijk is. Tijdens de huidige legislatuur heeft de deputatie hiervoor 
dan ook extra middelen uitgetrokken van 4 miljoen euro. Eén van de projecten is ‘Horizon 2025’, 
waarmee de deputatie de ambitie heeft om tegen 2025 20 à 25 zeer aantrekkelijke uitkijktorens te 
realiseren. Heel wat dossiers zijn al gefinaliseerd. Doomkerke was vragende partij en er zijn 
verschillende vergaderingen geweest met de gemeente. Via Winvorm is men tot de projectfase gekomen 
en werd het project aangeduid. Daarop heeft Doomkerke aan de provincie laten weten dat men afzag 
van het project. Dat is de werking van de gemeentelijke autonomie en de provincie moet dit respecteren. 
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Gezien dit een nieuw project betrof was de maximale subsidie 225.000 euro en omdat het project niet 
gerealiseerd is, is de subsidie niet uitbetaald. 
In deze opzet lukken heel wat zaken en een aantal zaken sneuvelen door omstandigheden die voordien 
niet konden worden ingeschat zoals het verkrijgen van vergunningen. De provincie zal een ‘tour 
d’horizon’ maken en Westtoer zal een dossier voorbereiden om voor te leggen aan de volgende 
deputatie, die met volheid van bevoegdheid zal beslissen of het mogelijk is om binnen het voorziene 
budget een nieuwe oproep te doen. 
 

Repliek 
De heer De Reuse dankt de heer De Block voor de bijkomende informatie en zegt dat het dossier een 
verder verloop zal kennen met de volgende deputatie en dan verder opgevolgd zal worden. Hij heeft 
echter geen antwoord gekregen op zijn vraag of er rond dit project al financiële gevolgen zijn en of er al 
kosten zijn gemaakt. 
De heer De Block wijst erop dat hij heeft aangegeven dat de subsidie niet is uitbetaald. De provinciale 
ambtenarij is bij de overlegvergaderingen betrokken geweest en het is jammer dat het project niet is 
gelukt. Er is ook het respect voor de gemeentelijke autonomie, die een onderdeel vormt van het 
democratisch bestel. De provincie heeft er alle belang bij om met de gemeenten goed samen te werken 
en de gemeenten erkennen in West-Vlaanderen de grote meerwaarde van de provincie. De materie 
wordt op een volwassen en positieve manier verder bekeken. 
 

Vraag nr. M/2018/82 
van mevrouw Martine Van Brabant 
Overlast door mogelijk vossenbestand in provinciedomein Wallemote 
Vraag 
Mevrouw Martine Van Brabant, Vlaams Belang-raadslid, zegt dat wanneer er schade dreigt aan gewassen 
of eigendommen de jachtrechthouder in Vlaanderen bijkomend kan jagen op de wildsoort die de schade 
veroorzaakt, weliswaar onder de voorwaarden die bepaald zijn in het jachtvoorwaardenbesluit en in de 
perioden bepaald door het jachtopeningsbesluit. Dat is wat men verstaat onder de bijzondere jacht. 
De bijzondere bejaging van de vos is decretaal bepaald en nog altijd mogelijk via een erkende 
wildbeheerseenheid of een onafhankelijke jachtrechthouder. Voor- en tegenstanders van de vossenjacht 
staan al jaren tegenover elkaar. De voorstanders houden vol dat de jacht noodzakelijk is om nog meer 
schade aan pluimvee en ander wild te vermijden. De tegenstanders wijzen erop dat de jacht net zorgt 

voor meer schade en onverantwoord dierenleed veroorzaakt. 
Begin november 2018 bleek dat een ernstig getroffen houder van ganzen, eenden en andere vogels in de 
onmiddellijke nabijheid van het provinciaal domein Wallemote melding heeft gemaakt van de 
aanwezigheid van een vossenpopulatie in het provinciaal domein. Hij heeft het daarbij over een 
vossenbestand dat momenteel niet meer beheersbaar is. De vossen vinden in Wallemote onvoldoende 
voedsel en veroorzaken daardoor schade bij de dierenhouders in de nabijheid van het domein. Binnen 
het domein is er wellicht geen verpachting van jacht. 
Mevrouw Van Brabant vraagt of het provinciebestuur erkend dat er problemen zijn met het 
vossenbestand in het provinciaal domein Wallemote en welke maatregelen er kunnen worden genomen. 
 
Antwoord 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, zegt dat het klopt dat er begin november melding werd gemaakt 
door een buur van Wallemote-Wolvenhof van het doodbijten van 40 neerhofdieren, vermoedelijk door 
een vos. De provinciale groendienst en andere buren van rond het domein hebben nog nooit een andere 
slachting van die orde gemeld. De provincie zal in elk geval in het domein Wallemote-Wolvenhof geen 
jacht toelaten. De reden is dat jacht niet verenigbaar is met de vele recreanten die het domein 
bezoeken. Er is ook de aanwezigheid van een speelbos en een speelterrein en er zijn de vele activiteiten 
die plaatsvinden in het kasteel. Dit alles maakt het niet verantwoord om het jachtrecht binnen het 
domein openbaar te verpachten. Bovendien ligt het domein middenin een residentiële wijk met grote 
tuinen. 
De heer Decorte zegt dat de beste bescherming van neerhofdieren een degelijke afsluiting is die de 
dieren kan beschermen tegen ongewenst bezoek. Samen met Minawa is hierover een brochure 
uitgegeven. Het gaat hierbij om een afsluiting met een hoogte van 1,60 meter, met de draad bovenaan 

op 45 graden naar buiten gekeerd. De draad moet ook een halve meter diep in de grond steken. Binnen 
een dergelijke omgeving zal het probleem grotendeels opgelost zijn. Wie deze adviezen volgt zal veel 
leed bespaard zijn. 
 
Repliek 
Mevrouw Van Brabant dankt de heer Decorte voor het antwoord. 
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Vraag nr. M/2018/83 
van de heer Kurt Himpe 
Cruiseterminal Zeebrugge 
Vraag 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, zegt dat in de maand juni de nieuw cruiseterminal in de haven van 
Zeebrugge in gebruik werd genomen. Het ABC-gebouw ('Artes-Brugge-Cruise') is vanaf nu dé 
toegangspoort voor de honderdduizenden passagiers die in Zeebrugge aankomen met de vele 
cruiseschepen. De haven van Zeebrugge ontvangt de laatste jaren steeds meer en meer cruiseschepen, 

wat ook blijkt uit de statistieken. Het cruisetoerisme kan dan ook een meerwaarde bieden voor de 
provincie West-Vlaanderen. Het provinciebedrijf Westtoer wil daarom een spreiding van het ‘free-
independant-traveller-segment’ bewerkstelligen. De Maatschappij van de Brugse Zeehaven is bereid om 
de promotie van het aanbod te ondersteunen. Via marktbevraging werd aan een private partner 
gevraagd om een excursie-aanbod te ontwikkelen en te exploiteren. Aan diverse steden en gemeenten is 
gevraagd om een communicatieplan voor te stellen om dit aanbod te promoten. Een aantal van hen 
hebben daarop al positief gereageerd, waaronder Brugge, Blankenberge, Oostende, Ieper, Veurne en 
Damme. Zij hebben hun principieel akkoord gegeven om deel uit te maken van het excursie-aanbod 
vanuit de cruiseterminal. De deelname van Knokke-Heist was nog niet zeker. 
De heer Himpe vraagt wat de stand van zaken is in het dossier, hoeveel cruiseschepen in 2018 al hebben 
aangemeerd in de haven van Zeebrugge en Oostende, of er al inschattingen zijn voor 2019 en of de 
nieuwe cruiseterminal effectief een katalysator is voor het cruisetoerisme in West-Vlaanderen. Tot slot 

vraagt hij, gezien dergelijke initiatieven ook voor een langlopende termijn zijn voorzien, of Westtoer 
inzake cruisetoerisme nog nieuwe initiatieven heeft voorbereid. 
 
Antwoord 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, zegt dat binnen het toerisme elke toerist belangrijk is, 
waaronder ook de cruisetoerist. Het aantal geciteerde steden die aan het project deelnemen is 
ondertussen aangegroeid met Kortrijk en Waregem. Ook zijn er uitstappen mogelijk naar wat men de de 
‘Atlantic-Wall-regio’ noemt, namelijk Raversyde en de Vindictive. Voor Knokke-Heist is er een uitstap in 
de Zwinregio voorzien. MBZ heeft een openbare aanbesteding georganiseerd voor de promotie en het 
aanbod is toegewezen aan een bedrijf dat ook instaat voor de praktische organisatie vanuit de terminal. 
Onder coaching van Westtoer is er in samenspraak met de partners een promoflyer van elk aanbod 
opgesteld. Westtoer heeft ook een gemeenschappelijke promotiefilm laten maken die wordt weergegeven 

op een reuzenscherm in de ontvangstbalie van de terminal. 
In 2018 zijn in West-Vlaanderen 156 cruiseschepen aangemeerd, waarvan 90 procent in Zeebrugge 
(142) en 10 procent in Oostende (14). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2017. Voor 2019 
staat de teller van de boekingen al op 152, wat wijst op een mogelijke stijging. Er wordt ook meer 
ingezet op schepen die vertrekken en toekomen in Zeebrugge. Dat is een interessante markt voor 
schepen met een capaciteit tot 400 passagiers. Het nieuwe cruisegebouw oogt mooi en is aantrekkelijk 
en attractief en zorgt voor een positieve feedback. De rederijen appreciëren het grotere comfort. Er is 
ook een rooftop-restaurant aanwezig dat zeer wordt gewaardeerd. Het is echter nog te vroeg om het 
effect van de nieuwe terminal te meten. Cruiseschepen worden lang vooraf gepland en men kan niet 
verwachten dat men meteen een positieve evaluatie kan maken. Westtoer volgt, in samenspraak met 
alle betrokkenen, alles verder op. Er zijn altijd pijnpunten en kleine kinderziekten en het is een kwestie 

van ze te detecteren en te remediëren. 
 
Repliek 
De heer Himpe zegt dat de cijfers voor 2018 de status-quo bevestigen maar waarschijnlijk zal er een 
positief effect zijn voor het volgende jaar. Er zal meer worden ingezet op cruiseschepen met 400 
passagiers die vertrekken en aankomen in Zeebrugge. De heer Himpe vraagt of dit de kleinere cruises 
zijn die een lus zullen maken, met Zeebrugge als vertrek- en aankomsthaven. 
De heer De Block zegt dat er op alles wordt ingezet, maar dat er een evolutie is naar meer cruises die 
vertrekken en aankomen in Zeebrugge. In het marktsegment van schepen tot 400 passagiers blijkt het 
mogelijk om het aanbod van excursies te promoten, maar er wordt uiteraard ook ingezet op de markt 
van grotere schepen. 
 

Vraag nr. M/2018/84 
van de heer Anthony Dumarey 
Nachtvluchten luchthaven Oostende 
Vraag 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, zegt dat op de luchthaven van Oostende ’s nacht tijdelijk 
minder vrachtvliegtuigen zullen landen. De Raad van State heeft vorige week een beslissing van Vlaams 
minister Joke Schauvliege over de nachtvluchtregimes op de luchthaven van Oostende vernietigd. De 
bestaande milieuvergunning gunt de luchthaven momenteel 1.080 nachtelijke bewegingen per jaar. Deze 
vliegtuigen mogen tussen 23 uur en 6 uur ’s morgens niet al teveel lawaai produceren. Omdat de meeste 
vrachtvluchten op Oostende luider zijn dan de toegelaten norm besliste de West-Vlaamse deputatie in 
2015, op vraag van de luchthaven, om meer vluchten toe te laten, waardoor een tachtigtal bewegingen 

met luidere vliegtuigen mogen plaatsvinden. Een lokale actiegroep ging hiertegen in beroep, maar 
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minister Schauvliege bevestigde de beslissing van de deputatie. Vorige week heeft de Raad van State 
geoordeeld dat de beslissing van minister Schauvliege onvoldoende was gemotiveerd. Daarom moet de 
minister een nieuwe beslissing nemen. Deze procedure kan enkele maanden duren en in de tussentijd 
kunnen op de Oostendse luchthaven ’s nachts voorlopig geen luidere vliegtuigen landen en opstijgen. 
Stillere cargovlucht blijven wel degelijk welkom in Oostende maar zijn onvoldoende economisch 
rendabel. De Oostende luchthaven heeft heel wat potentieel op het vlak van cargovluchten. Gesprekken 
met mogelijke internationale partners zijn al lang bezig en verkopen de laatste tijd bijzonder positief. 
Enkel de regelgeving loopt achter.  

Het economisch potentieel van de luchthaven Brugge-Oostende mag zeker niet worden onderschat. De 
luchthaven moet in de toekomst verder worden gestimuleerd. De heer Dumarey vraagt welke houding de 
bevoegde gedeputeerde zal aannemen tegenover de luchthaven Brugge-Oostende en de 
geluidsproblematiek en welke stappen de gedeputeerde zal ondernemen om de luchthaven alle kansen te 
geven. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat sinds de invoering van de omgevingsvergunning de 
deputatie niet langer bevoegd is voor milieuvergunningen bij Vlaamse regionale luchthavens. De 
bevoegdheid om, na de vernietiging door de Raad van State, een nieuwe vergunning toe te kennen zal 
dan ook op het Vlaams niveau moeten gebeuren. Dit belet niet dat de vergunning die in 2015 op 
aangeven van de deputatie is gegeven een goede beslissing is geweest, zeker in het licht van de 

concurrentie die de luchthaven van Oostende met de luchthaven van Luik moet doorstaan. In een ruimer 
competitief kader leek dit ook een goede beslissing te zijn. Vanuit de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij zijn er de voorbije maanden ernstige contacten geweest met de Vlaamse 
administratie om te kijken hoe men in Oostende de sector van de cargovluchten verder kan stimuleren. 
Oostende heeft op dat vlak namelijk een ernstig potentieel. Dat heeft ertoe geleid dat de Vlaamse 
administratie vandaag werk maakt van een masterplan waarin ze de specifieke toegevoegde waarde van 
de verschillende regionale luchthavens in kaart wenst te brengen en waaruit blijkt dat er op het vlak van 
cargo voor de Oostendse luchthaven een toekomst is weggelegd. Het gesprek wordt de komende 
maanden verder aangegaan met de Vlaamse administratie om verder te werken aan de ontwikkeling van 
een cargocoöperatie op het grondgebied van de luchthaven van Oostende. Het is immers een belangrijke 
toegevoegde waarde voor de West-Vlaamse economie in het algemeen. Stricto sensu voor wat de 
vergunning betreft is de deputatie niet langer bevoegd maar economisch is de provincie, met aandacht 

voor de modernste milieuvoorschriften, bijzonder geïnteresseerd in de verdere ontwikkeling van de 
Oostendse luchthaven. 
 
Repliek 
De heer Dumarey zegt verheugd te zijn dat de gedeputeerde de economische impact mee onderschrijft 
en hij doet een warme oproep aan de minister om met bekwame een herbevestiging aan de beslissing te 
geven. 
 
Vraag nr. M/2018/85 
van mevrouw Martine Vanryckeghem 
Beleggen in zonnepanelen op openbare gebouwen 

Vraag 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, zegt dat het soms goed is om over de 
provinciegrenzen heen te kijken. Niet dat het gras er groener is, maar vaak ontspruiten er goede ideeën. 
In de provincie Antwerpen wil de stad Mechelen zonnepanelen installeren op grote gebouwen en het geld 
voor de aankoop en installatie ervan halen bij de Mechelaars. De provincie Antwerpen steunt het project 
met een subsidie van 75.000 euro. Vanaf 2021 zal Mechelen dankzij dit initiatief 370 ton CO2 uitsparen. 
In totaal maakt de provincie Antwerpen 330.000 euro vrij voor acht dergelijke projecten. Voor het 
uitrollen van het project werkt de stad Mechelen samen met de vzw Perpetuum. Om te garanderen dat 
investeerders hun geld terugzien wordt er eerst werk gemaakt van een startfonds van een half miljoen 
euro. Ondertussen kunnen Mechelaars zich via ‘Mechelen klimaatneutraal’ registreren. Momenteel wordt 
nagegaan hoe groot de interesse bij de inwoners is. Afhankelijk daarvan kan Perpetuum het rendement 
bepalen. Aan de vzw kunnen inwoners 500 tot maximum 2.500 euro lenen. Er wordt gestreefd naar een 

rente van vijf procent in een periode van 7 tot 10 jaar. Op exacte cijfers is het nog wachten. 
De provincie West-Vlaanderen heeft heel wat patrimonium waarop er nog ruimte is voor zonnepanelen. 
Door dergelijke initiatieven in het leven te roepen kan West-Vlaanderen een volgende stap zetten 
richting CO2-neutrale provincie, zonder zelf de volledige investeringskost te moeten dragen. Daarnaast 
kan de provincie de rol van kennispartner en organisator naar zich toetrekken, net zoals de provincie dit 
doet voor de groepsaankopen ‘Groene energie’, om zo steden en gemeenten te ondersteunen om 
zonnepanelen op hun openbare gebouwen te leggen. 
Mevrouw Vanryckeghem vraagt of de provincie de leidersrol op zich zal nemen om het beleggen in 
zonnepanelen op openbare gebouwen uit te rollen naar alle West-Vlaamse steden en gemeenten en of de 
provincie het initiatief zal nemen om het beleggen in zonnepanelen op provinciale openbare gebouwen 
mogelijk te maken. 
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Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de provincie in het kader van het klimaatfonds al heel 
wat projecten ondersteunt die perfect aansluiten bij wat er in de stad Mechelen gebeurt. Gisteren in de 
gemeenteraad van Torhout werd de provincie bejubeld omdat ze een subsidie heeft gegeven aan een 
project waarbij op een openbaar gebouw in Torhout zonnepanelen zullen worden gelegd. Dit is ook al het 
geval in Oostkamp en Beernem. De burgers zullen daarbij kunnen participeren in de investering en met 
de energie die daarbij wordt opgewekt zullen bedrijfswagens van de gemeenten rijden. De 
bedrijfswagens zullen tegelijkertijd, op het moment dat ze voor de gemeente niet moeten rijden, als 

deelwagens kunnen worden gebruikt door de burgers van die gemeente. De provincie geeft voor het 
project een subsidie van 40 procent, met een maximum van 100.000 euro. Het project wordt uitgerold 
via een soort onderhandelingsprocedure tussen de verschillende potentiële organisaties die dit initiatief 
zouden kunnen waarmaken. In de volgende legislatuur kan bekeken worden hoe hiermee verder aan de 
slag te gaan. 
Wat de provincie betreft zijn er nog heel wat eigen gebouwen over waar nog geen initiatieven zijn 
genomen. Recent is de plaatsing van zonnepanelen op de gebouwen van Inagro goedgekeurd. Daarbij 
wordt het budget vastgelegd, in casu 150.000 euro, en worden de gebouwen aangewezen waarop 
plaatsing mogelijk is. Daarbij wordt het beste bod gevraagd met de maximale energie-opbrengst voor 
dat bedrag. Verder worden een aantal projecten opgezet zoals het project Redcoop, waarbij er wordt 
nagedacht hoe een gebouw maximaal naar nieuwe energie en isolatie toe kan worden aangepakt. De 
Rodenbachsite zal daarmee worden aangepakt en het coöperatieve element is hierin ook opgenomen. 

De volgende legislatuur zal moeten uitklaren hoe de trekkersrol van de provincie binnen het klimaatfonds 
verder gerealiseerd kan worden. 
 
Repliek 
Mevrouw Vanryckeghem dankt de heer Naeyaert en zegt verheugd te zijn met projecten zoals in 
Torhout. De kans is groot dat de provincie haar rol als kennispartner en als organisator zal blijven 
opnemen ten opzichte van de gemeenten waar dergelijke initiatieven nog van de grond moeten komen. 
 
Vraag nr. M/2018/86 
van mevrouw Annie Vandenbussche 
Bijenteelt - de Aziatische hoornaar 
Vraag 

Mevrouw Annie Vandenbussche, CD&V-raadslid, zegt dat zowel het honing- als het wilde bijenbestand fel 
achteruitgaan, zowel bij ons als in heel Europa. In België is de bijensterfte zelfs dubbel zo hoog als het 
Europees gemiddelde. De bijdrage aan en het belang van de bijen en andere bestuivers voor landbouw, 
economie en gezondheid en de biodiversiteit worden door beleidsmakers gelukkig steeds meer en beter 
onderkend. Bestuiven is levensnoodzakelijk voor onze voedselvoorziening. De bijen zijn onze 
belangrijkste bestuivers maar de bijenteelt staat onder druk door de varroamijt en exotische insecten 
zoals de Aziatische hoornaar, het gebruik van niet-selectieve gewasbestrijdingsmiddelen, monoculturen 
in de landbouw waardoor biodiversiteit verdwijnt en daardoor ook het leefgebied van de bijen, zonder 
dan nog te spreken over klimaatveranderingen die mens en dier bedreigen. Landbouwers zijn afhankelijk 
geworden van de chemische- en de zadenindustrie en hebben te maken met toenemende 
productiekosten. Daardoor wordt dikwijls de motivatie weggenomen om aan biodiversiteit te werken. Ze 

hebben dan ook de steun van de provincie nodig. 
Ook de imkers worden heel fel getroffen door verliezen van hun bijenkolonies en geven vaak de moed 
op. Op alle niveaus worden beschermingsmaatregelen genomen en mevrouw Vandenbussche zegt vast te 
stellen dat dit alles nog te weinig is en het belang te weinig doordringt tot waar het zou moeten. Ze 
vraagt welke initiatieven de provincie in dit verband neemt en waar de provincie in de toekomst nog zou 
kunnen op inzetten om deze belangrijke problematiek aan te pakken en of er hiervoor budget wordt 
voorzien. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het verzamelen van wat er allemaal rond bijen gebeurt 
hem heeft geleerd dat dit vrij indrukwekkend is. Daaronder valt bijvoorbeeld het stimuleren van een 
goede habitat voor bijen Bij Inagro is er de groepsaankoop voor bloemenmengsels die door landbouwers 

kunnen worden gebruikt in akkerlanden. Ook particulieren kunnen hiervan gebruik maken. De provincie 
geeft ook advies bij het aanleggen en het onderhoud van de bloemenmengsels.  
Verder is er adviesverlening over het nut en de aanpak van groenbedekkers in functie van bijen, een 
demoplatform voor bloemenranden en een insectenhotel, contactuitwisseling tussen 
bestuivingsbehoevende telers en bestuivingsimkers. Er is ook een strip ‘Oordeelkundig gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in functie van bijen’ uitgegeven. Rond de Aziatische hoornaar werd 
toelichting gegeven op regiovergaderingen, onder andere over het herkennen en het melden, waarbij de 
procedure in West-Vlaanderen is dat de bestrijding gebeurt door de brandweer. Bij specifieke teelten 
zoals courgette is er een project waarbij bestuivers kunnen worden ingezet. In het Houtland zijn er 
faunabeheersplannen, waarbij enerzijds de belangen van de landbouw en anderzijds een streekgerichte 
uitwerking van landschapsplannen aan elkaar worden gelinkt. De provincie maakt landschappelijke 
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bedrijfsplannen aan, de regionale landschappen zetten sterk in op bijenvriendelijke projecten. Er lopen 
momenteel heel wat acties die ervoor moeten zorgen dat het landschap bijenvriendelijk wordt.  
Er zijn de wilde bijen die in het kader van de biodiversiteit in de natuur aanwezig zijn en er zijn de 
geëxploiteerde bijen die in kasten zitten. Er bestaat een praktijkcentrum rond bijen in Oost-Vlaanderen 
waarmee de provincie en Inagro mee samenwerken en waar het kenniscentrum rond bijenkasten wordt 
gebundeld. Daarbij kan de provincie zorgen voor de uitwisseling van de kennis. Ook wat de exploitatie 
van bijen betreft zoeken de mensen in West-Vlaanderen nog meer interactie en de provincie kan er dan 
ook voor zorgen om het netwerk nog beter bekend te maken. Er is ook de vraag om bepaalde honing het 

kenmerk ‘100 procent West-Vlaams’ te geven. 
Tot slot herhaalt de heer Naeyaert dat er rond bijen al heel wat gebeurt en de provincie kan misschien 
nog als taak op zich nemen om het overleg tussen alle partners die rond bijen bezig zijn te bundelen. 
 
Repliek 
Mevrouw Vandenbussche beaamt dat er nog behoefte is aan meer kennis, advies en bewustwording. Die 
is er al bij beleidsmakers maar misschien nog niet genoeg bij de bevolking en de landbouwers. Een 
kennisplatform voor imkers, in samenwerking met de landbouwers, is een mogelijkheid. Het platteland 
heeft heel wat potentie voor habitatvariatie en voor wilde bijen en bestuivers en misschien kunnen er in 
de toekomst in de provinciale domeinen bijenkasten worden geplaatst. Er bestaat een nichemarkt waar 
de toekomstige deputatie verder werk van kan maken.  
 

Vraag nr. M/2018/87 
van de heer Maarten Tavernier 
Maatregelen vanuit Inagro voor de promotie van het gebruik van minder water binnen de 
landbouwsector 
Vraag 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat er in september op Vlaams niveau cijfers naar 
boven zijn gekomen over het sproeiverbod dat in de voorbije zomer was ingesteld. Bij het zien van de 
cijfers heeft de heer Tavernier zich afgevraagd of de handhaving in de provincie West-Vlaanderen wel 
aanwezig was en streng genoeg was. De gouverneur heeft hem echter met cijfers die in september nog 
niet beschikbaar waren kunnen geruststellen dat het toezicht niet lakser was dan in andere provincies. 
Het beboeten van mensen die het sproeiverbod overtreden is geen aangename taak en de doelstelling 
zou moeten zijn om dat te vermijden. Bij de provincie en andere overheden is het besef gegroeid dat 

met de klimaatverandering droge periodes in de toekomst meer en meer zullen voorkomen en dat we 
ons daartegen zullen moeten wapenen. In de droogteplannen wordt momenteel de nadruk gelegd op het 
voorzien van watervoorraden. Dat is één mogelijke stap, maar die is eerder gericht op 
symptoombestrijding. Een eerste stap zou moeten zijn dat de landbouwsector een kleinere 
waterbehoefte heeft. De heer Tavernier vraagt welke maatregelen vanuit de provincie en Inagro kunnen 
worden genomen om aan die eerste stap iets te doen. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat, vooraleer watervoorraden aan te snijden, het belangrijk 
is om droogteproblematieken te vermijden. Daar spelen een aantal zaken in mee zoals een gezonde 
bodem met veel koolstof die meer water vasthoudt. Het vermijdt het ontstaan van harde lagen in de 

bodem door te veel beroering van de bodem. Daardoor zou er in de bodem geen capillariteit meer 
aanwezig zijn waardoor er een harde droge korst ontstaat waarin niets meer kan groeien. Inagro heeft 
heel wat projecten uitgewerkt rond een gezonde bodem maar de kunst is om ervoor te zorgen dat de 
technieken in de landbouwsector zelf in praktijk worden omgezet. Erosiebestrijding moet ervoor zorgen 
dat de vruchtbare en gezonde bodem op de akkers blijft. Het ontwikkelen van een bodem-IDee is één 
van de projecten die in de pipeline zit. Het zorgt ervoor dat de landbouwer heel goed weet wat de 
toestand van zijn bodem is op het vlak van gezondheid, chemische samenstelling, biochemische 
parameters. Het geeft een totaalbeeld waaraan de landbouwer de juiste maatregelen kan koppelen. 
Inagro begeleidt, onderzoekt, informeert en demonstreert rond alle verschillende facetten. 
Als er dan water wordt gebruikt moet dit zo efficiënt mogelijk gebeuren. Ook op dat vlak geeft Inagro 
advies en worden er demonstraties gegeven. Er wordt een online beslissingstool ‘Efficiënt beregenen’ 
ontwikkeld die werkt op basis van satellietbeelden die op regelmatige basis worden doorgestuurd en de 

landbouwer moet helpen om te beslissen of het wel degelijk de moeite is om op bepaalde plaatsen een 
vorm van irrigatie te organiseren.  
Voor de veehouderij, die ook een grote waternood kent, worden informatie- en demonstratie-initiatieven 
genomen, waaronder het reinigen van de stallen en waterbesparende drinknippels in de stallen. Er is ook 
een online berekeningstool naar de kostprijs van beregening in ontwikkeling. Tot slot is er ook 
rassenonderzoek waarbij wordt onderzocht hoe een ras reageert op extreem droge omstandigheden. De 
bedoeling is om naar de toekomst toe als landbouwer met meer kennis van zaken te kunnen beslissen bij 
het selecteren van rassen en teelten. 
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Repliek 
De heer Tavernier zegt tevreden te zijn dat een en ander in de pijplijn zit en voegt er nog de suggestie 
aan toe om bij het watergeven gebruik te maken van druppelirrigatie in plaats van te werken met grote 
sproeiers, wat een verschil zal maken in het aanspreken van de watervoorraad. 
 
Vraag nr. M/2018/88 
van de heer Gunter Pertry en mevrouw Mieke Van Hootegem 
Herdenkingsproject Coming World Remember Me 

Vraag 
De heer Gunter Pertry, sp.a-raadslid, zegt dat het in Ieper druk is. Dat is niet nieuw en de afgelopen vijf 
jaar zijn in het kader van de grote herdenking rond Wereldoorlog I om en bij 2,7 miljoen bezoekers naar 
Ieper en de streek errond gekomen, onder andere dankzij het project Gone West van de provincie. 
Momenteel is het echter vooral druk in en rond de Palingbeek en het heeft alles te maken met het 
project rond de beeldjes dat wordt ontmanteld en waarbij heel wat mensen een beeldje komen halen. De 
heer Pertry zegt dat hij zelf nog niet is gaan kijken hoe de situatie ter plaatse is, maar dat hij via zijn 
dochter, die vlakbij woont, heeft vernomen dat het er heel druk is, met af en toe filevorming om tot aan 
de Palingbeek te geraken. Dat is enerzijds positief want het wijst op het succes van het beeldjesproject 
‘Coming World Remember Me’ en op het feit dat mensen geïnteresseerd zijn om blijvend als aandenken 
een beeldje in huis te halen. Anderzijds heeft de provincie als overheid de taak om de drukte in goede 
banen te leiden en om de mensen aan te zetten om het nodige respect te tonen bij het ophalen van de 

beeldjes. In de kranten zijn foto’s verschenen van mensen die op de installatie lopen. Bij het invoeren 
van het nodige toezicht is daaraan ondertussen verholpen. 
De heer Pertry vraagt wat er is afgesproken om de orde te bewaren, ook naar het verkeer toe, en wie 
daarvoor wordt ingeschakeld. Ook wil hij vernemen hoeveel beeldjes er nog zijn en of men naar het 
publiek toe kan communiceren dat men nog een aantal weken de tijd heeft om een beeldje op te halen 
zodat niet iedereen op hetzelfde moment naar de Palingbeek komt. Hij wijst erop in de krant de bewering 
te hebben gelezen dat er op het internet al beeldjes te koop zouden zijn aangeboden. Hij heeft dat zelf 
niet kunnen ontdekken en heeft het zelf niet gezien op het internet, en vraagt, indien de bewering waar 
zou zijn, hoe dit wordt opgespoord en wat eraan wordt gedaan. Dit kan tenslotte niet de bedoeling zijn 
van het ganse project. Tot slot geeft hij aan dat het grote ei en enkele kleine beeldjes in de Palingbeek 
blijven, wat hij een goede zaak vindt. Hij vraagt of het al duidelijk is waar het ei en de beeldjes in het 
domein Palingbeek zullen worden geplaatst. 

 
Mevrouw Mieke Van Hootegem, N-VA-raadslid, begint haar vraagstelling met een citaat die ze uit de pers 
heeft overgenomen: ‘Midden november nu. Iedereen mag een beeldje komen halen, zelfs wie er geen 
zelf heeft gemaakt. Iedereen wordt nu zijn eigen museum, zegt Koen Vanmechelen, die vraagt dat 
mensen hun beeldjes respecteren. Doorverkopen mag niet. De kunstenaar hoopt dat de figuren ooit weer 
samenkomen.’ 
Ze wijst erop dat de installatie een succes was, wat de provincieraad zal kunnen beamen, en dat het 
project tot de verbeelding van veel mensen sprak. De N-VA-fractie heeft evenwel een aantal 
bedenkingen rond de organisatie bij de afbouw van de land-art-installatie. Gratis uitdelen trekt 
ongetwijfeld veel volk aan. Op enkele uitzonderingen na van respectloos graaien mag men hopen dat de 
meeste mensen met de juiste bedoelingen naar de Palingbeek zijn gekomen en nog zullen komen. De 

fractie kan zich echter niet van de indruk ontdoen dat de provincie het ophalen van de beeldjes zonder 
structuur heeft gecommuniceerd naar de burger toe en op het vlak van controle te laat in actie is 
geschoten. Ook de samenwerking met de vzw Kunst roept veel vragen op. Het prestigieuze project heeft 
om en bij 3 miljoen euro heeft gekost en gaandeweg moest er worden bijgestuurd om het uiteindelijke 
doel te bereiken. Men wist ook van bij het begin dat de volledige land-art-installatie maar tijdelijk in het 
beschermd natuurgebied van de Palingbeek kon blijven staan. Er moest worden gezocht naar een 
respectvolle manier om de installatie na afloop van de expo af te bouwen. Mevrouw Van Hootegem 
vraagt of het niet beter was geweest dat de vzw samen met de provincie een permanente plaats had 
uitgekozen, zodat er geen extra kosten moesten worden gemaakt om na afloop een deel van het 
kunstwerk een andere plaats te geven. Op het budget van 2019 wordt hiervoor een slordige 230.000 
euro gereserveerd. 
De fractie hoopt desalniettemin op een blijvend karakter van de symbolische boodschap achter het 

project. Het verspreiden van de beeldjes in een groter geheel zou een heel mooi gebaar zijn ten aanzien 
van alle landen over heel de wereld die in de streek duizenden soldaten hebben verloren. In dat verband 
vraagt mevrouw Van Hootegem of er aan de betrokken landen uit Wereldoorlog I een aanbod werd 
gedaan om een deel van het kunstwerk te schenken, of aan vredessteden en -gemeenten die een 
bijzondere band hebben rond Wereldoorlog I werd gevraagd of ze interesse hebben in de beeldjes, en tot 
slot of er musea zijn aangesproken om een gedeelte van de beeldjes te exposeren, in samenspraak met 
Koen Vanmechelen. 
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Antwoord  
Mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat ze eerst de sprekers wil bedanken voor het 
stellen van een vraag, want het is een nooit geziene zaak dat er zoveel wordt gepraat over een 
kunstwerk in de provincie. Dat heeft zijn redenen en vandaar dat het goed is om aan te geven waar het 
momenteel op staat. 
Daarop geeft ze in een notendop een overzicht. In de voorbije vijf jaar kon men rekenen op 185.000 
mensen die beeldjes hebben gemaakt. Daarnaast zijn er meer dan 4.000 vrijwilligers die de beeldjes op 
hun plaats hebben gelegd in niemandsland. Daarop zijn meer dan 257.000 bezoekers geteld die het 

project op de meest serene manier hebben bezocht. Het ging om een tijdelijke installatie met een 
tijdelijke vergunning, waarvan iedereen wist dat het ooit op een respectvolle manier zou moeten worden 
ontmanteld. Ontmantelen op een respectvolle manier betekent dat de organisatie wil dat men de 
beeldjes verder blijft koesteren. Dat is altijd het basisidee geweest en Gone West heeft er in zijn geheel, 
samen met het beeldjesproject, voor gezorgd dat de herdenking is geworden wat er was vooropgesteld, 
namelijk mensen laten participeren, laten nadenken en opnieuw beroeren en 100 jaar later een nieuw 
geheugen laten krijgen. Het is dan ook een trotse groep die alles in het werk stelt om de mensen terug 
te geven wat ze zelf hebben gemaakt. De specifieke tijdelijke locatie is er gekomen omdat op die plaats 
de nodige ruimte aanwezig was en er de symbolische verwijzing was naar niemandsland.  
In de pers zijn een aantal zaken verschenen die om een verder onderzoek vroegen. Over de verkoop van 
beeldjes zijn er vanuit verschillende hoeken drie berichten gekomen. Ze zijn telkens onderzocht, maar er 
is niets van teruggevonden. De betrokkenen die de feiten hadden gemeld werden om hulp gevraagd om 

alle nuttige informatie door te geven, maar dit alles is op niets uitgedraaid. 
Wat de organisatie van het ophalen van de beeldjes betreft wijst mevrouw Vanlerberghe erop dat men, 
opbouw meegerekend, tien maanden heeft kunnen rekenen op serene vrijwilligers en het bezoek van een 
sereen en respectvol publiek. Er was alle vertrouwen en er zijn, met meer dan 250.000 bezoekers, geen 
incidenten geweest. In dezelfde zin werk je dan verder en ga je ervanuit dat men ook bij de afbouw 
vertrouwen moet hebben in de mensen. 
Als echter duizenden mensen samenkomen kan men onmogelijk vermijden dat er enkelingen zijn die niet 
het nodige respect opbrengen. Zo is er gisteren één persoon aangesproken die onmiddellijk het terrein 
heeft verlaten. De mensen komen van heinde en ver en de files wijzen op de interesse van de mensen 
die ter plaatse willen zijn. Wat de handhaving betreft rekent men op de aanwezigheid van 95 procent van 
de mensen die heel respectvol met het gebeuren omgaan. Dat was ook de verwachting en als er zich al 
een incident voordoet is het niet enkel de handhaving die tussenkomt maar zijn het ook de 95 procent 

andere mensen die niet pikken dat er enkelingen niet respectvol met het gebeuren omgaan. Door de 
berichtgeving is er een sociale controle ontstaan.  
Het toezicht en de controle worden elke dag geüpdatet en mevrouw Vanlerberghe zegt dat ze elke dag 
contact heeft met de mensen op het terrein. Elke dag wordt ook bekeken of er ’s anderendaags extra 
mensen nodig zijn. Zij dankt dan ook alle mensen van de groendienst die op het terrein aanwezig zijn en 
voor de handhaving instaan. Verder dankt zij ook Jan Durnez, burgemeester van Ieper, en de politie van 
Ieper die ook stand-by hebben gestaan en zelf hebben ingeschat wanneer ze voor de 
verkeersproblematiek moesten aanwezig zijn. Ook op de security firma die aanwezig is in de Gavers kon 
een beroep worden gedaan. 
Momenteel zijn er van de 600.000 oorspronkelijke beeldjes nog 280.000 beeldjes beschikbaar. 200.000 
beeldjes zijn ter plaatse opgehaald, wat ook de afgesproken manier was. Het ophalen blijft continu 

doorgaan met uitschieters tijdens het weekend. 120.000 beeldjes worden aan de kant gezet voor de 
reservaties, waarbij grotere steden en organisaties zijn betrokken. Vanaf maandag kunnen de reservaties 
worden opgehaald. 
Donderdag volgt er een nieuwe update en op deze manier probeert men ervoor te zorgen dat er 
maximaal wordt beantwoord aan de verwachtingen, namelijk de beeldjes een nieuwe thuis geven bij de 
bevolking. Daarmee zal men dagelijks bezig zijn tot de ontmanteling is gebeurd. 
Het grote 'oerei' met de kleine beeldjes erbij zal permanent in de Palingbeek blijven op een plaats die wel 
toeltaa om de beelden permanent te plaatsen. De kleine beeldjes zijn tijdelijk weggehaald om ze af te 
schermen van de mensen die ook graag een klein beeldje in bezit zouden hebben. Ze liggen klaar om de 
permanente plek te bezetten. De verzameling van dogtags en het bronzen beeld blijven op dezelfde 
plaats staan. Aan het project zal men bijgevolg in de Palingbeek voor tientallen jaren drie kunstwerken 
overhouden. 

 
Repliek 
Mevrouw Van Hootegem vraagt waarom er niet direct is gekozen voor een respectvolle permanente 
plaats waardoor men de nodeloze kost van afbraak had kunnen vermijden. Wat de verspreiding betreft 
zijn er 120.000 beeldjes gereserveerd maar er gaan geruchten dat bepaalde gemeenten moeten 
geweigerd worden en dat er een stop is ingesteld en mevrouw Van Hootegem vraagt in hoeverre het 
systeem van reservatie georganiseerd is. 
De heer Pertry dankt mevrouw Vanlerberghe voor het antwoord en hij sluit af met een dankwoord voor 
iedereen die aan het mooie project heeft meegewerkt. 
Mevrouw Vanlerberghe vraagt dat, als mevrouw Van Hootegem geruchten heeft gehoord, zij dit met 
naam en toenaam aan haar zou willen melden, of het tegendeel zou willen bewijzen, want bij haar weten 

is daar niets van aan. Wat de keuze van niemandsland betreft wijst ze erop dat dit een heel bewuste 
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keuze was en dat heel wat mensen niemandsland als dé plek hebben aangewezen om het project te 
realiseren. Wat de nodeloze kosten betreft geeft ze aan dat er aan het project geen verloren kosten zijn. 
De ontmanteling, de beroering en de emoties die het gebeuren nu met zich meebrengen wegen niet 
tegen de kosten van de ontmanteling op. 
 
Vraag nr. M/2018/89 
van de heer Wouter Vanlouwe 
Opvolging opdracht van werken St.-Karelsmolen Veurne 

Vraag 
De heer Wouter Vanlouwe, N-VA-raadslid, zegt dat de drooglegging van de Moeren in 1620 is gestart 
onder de auspiciën van aartshertog Albrecht en Isabella. In 1760 werd de tweede drooglegging 
verdergezet met ongeveer 25 trapmolens die geplaatst werden ter hoogte van het Ringslot. De huidige 
St.-Karelsmolen stamt uit de tijd van 1840 en werd in 1943 beschermd als monument. Deze molen 
pompte water op via een vijzelsysteem dat werd aangedreven door de molenwieken, een systeem dat 
werkte tot in 1967. Polder ‘De Moeren’ heeft de molen ondertussen overgedragen aan de provincie, wat 
tevens het startschot was voor de restauratie van de molen. Het mag gezegd dat de restauratie een 
geslaagde operatie is geweest. De molen ziet er prachtig uit en zal waarschijnlijk te bezichtigen zijn als 
de definitieve oplevering is gebeurd. De restauratie bestond uit twee fasen. Enerzijds werd de buitenschil 
aangepakt. Hiervoor had de Vlaamse regering onder leiding van minister-president Geert Bourgeois een 
ondersteuning voorzien van 167.000 euro. Tevens werd toen het binnenwerk aangepakt, waarvoor de 

provincie eveneens kon rekenen op een ondersteuning vanuit de Vlaamse regering. Het dossier is reeds 
in 2014 op de provincieraad gekomen en werd in de laatste jaren in verschillende commissies naar voor 
gebracht. 
De heer Vanlouwe vraagt wat de definitieve totale kostprijs is van de restauratie van de molen voor 
zover de oplevering ondertussen heeft plaatsgevonden, hoeveel de bijkomende rekeningen bedragen die 
bovenop het vooropgestelde budget komen en hoeveel langer er werd gewerkt om de realisatie te 
voltooien dan de vooropgestelde periode. Tot slot vraagt hij of er ondertussen een molenplan werd 
uitgerold voor de verschillende molens die eigendom zijn van de provincie en of de deputatie andere 
plannen heeft met de St.-Karelsmolen. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de totale kostprijs van de molen 952.000 euro bedraagt, 

wat 203.000 euro meer is dan het bedrag dat aanvankelijk was voorzien. Het gaat om bedragen 
exclusief BTW. Ook op de meerkost is erfgoedsubsidie aangevraagd die zal worden toegekend. De 
werken waren niet simpel. Het feit dat er met verschillende loten is gewerkt omwille van de specialisatie, 
met telkens verschillende aannemers, maakte de coördinatie van de werken niet gemakkelijk en het 
moeten wachten op de premies zorgde voor vertraging. Het aanstellen van een aannemer moest telkens 
door erfgoed worden goedgekeurd. Het feit dat men een heel destructief onderzoek moest doen om 
precies te weten te komen wat men nodig had en vijf jaar heeft moeten wachten om de eigenlijke 
restauratie uit te voeren, heeft ervoor gezorgd dat er meer kosten zijn ontstaan. 
De basisredenering van het molenplan is om de molens die op de provinciale domeinen staan te 
behouden. De provincie zal deze molens ook in goede staat houden en restaureren waar nodig. Van de 
recent gerestaureerde molens die niet op de domeinen van de provincie staan is het niet de bedoeling 

om ze te behouden. De tijd om deze molens af te geven is niet dringend. Voor de molens die wel aan 
restauratie toe zijn streeft de provincie ernaar om deze molens af te staan aan de gemeenten, 
tegelijkertijd met het bedrag erbij dat de gemeenten niet zullen kunnen recupereren vanuit de 
erfgoedsubsidies van Vlaanderen. Een voorbeeld daarvan is de Koutermolen. 
De St.-Karelsmolen is door de provincie gerestaureerd maar staat op het grondgebied van de polder. Het 
is een plek waar je verschillende methodes van waterpompen op één plaats vindt. Er moet iets gebeuren 
om aan het publiek te tonen wat polders zijn en hoe er wordt omgegaan met waterbeheersing. In die zin 
heeft de provincie en de polder een rol te spelen, maar ook de stad Veurne heeft in het een toeristisch 
beleid een rol te spelen. Ook De Panne kan daarbij betrokken worden. Het valt te bekijken hoe daar iets 
moois kan van worden gemaakt om het verhaal van de polders, het water en de Moeren te vertellen. Dat 
is toekomstmuziek voor de volgende legislatuur. 
 

Repliek 
De heer Vanlouwe zegt dat de heer Naeyaert alle essentie in zijn antwoord heeft opgenomen, behalve 
één feit. Een gerestaureerde molen moet draaien want een gerestaureerde molen die niet draait gaat 
stuk. Als er bijna één miljoen euro is geïnvesteerd moet het de bedoeling zijn om molenaars te gaan 
aanstellen om de molens effectief te laten draaien. Er is interesse bij verschillende molenaars en de heer 
Vanlouwe hoopt dat de provincie die stap wil zetten. 
 

*** 
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Agendapunt 3 Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger 
namens de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering  van WVI 
op 20 december 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de 
voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 

 
De vertegenwoordiger is de heer Frank Vandevoorde (PR 30/04/2015)  
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 55 ja-stemmen bij 7 onthoudingen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune, De 
Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, 
Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes 
en Weydts.  
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Schotte en Vanbrabant en de heren Colpaert, De Reuse, Lodewyckx, Ravyts, Tavernier,  

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN WVI OP 
20 DECEMBER 2018 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1; 
- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- Het besluit van de provincieraad van 30 april 2015, waarbij de heer Frank Vandevoorde werd 

gemachtigd om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen van WVI voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 

- De uitnodigingen dd. 13 september 2018 en 18 oktober 2018 van WVI om een vertegenwoordiger 
aan te duiden voor de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018 om 18.30u en de 
buitengewone algemene vergadering van 20 december 2018 om 19.00u, beide in Wingene, De 
Verrekijker, Verrekijker 1, met de volgende agenda’s: 
 

Agenda van de buitengewone algemene vergadering 20 december 18:30u 
1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 24-05-2018 
2. Begroting 2019 
3. Benoeming nieuwe bestuurder aandelen A: Frederik Noë 
4. Mededelingen;  

 
Agenda van de buitengewone algemene vergadering 20 december 19:00u 
1. Statutenwijziging  
2. Mededelingen;  

 
- het voorstel van gedeputeerde Guido Decorte. 
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BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten voor de buitengewone algemene vergaderingen van WVI van 20 december 
2018 om 18.30 en om 19.00u goed te keuren. 

 

Art. 2: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan WVI. 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger 
namens de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van imog 
op 18 december 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de 
voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De vertegenwoordiger is de heer Claude Croes (PR 16/11/2015) 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen bij 3 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 

Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Vanbrabant en de heren De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 

VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IMOG OP 18 
DECEMBER 2018 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1; 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 16 november 2015, waarbij de heer Claude Croes werd 

aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen van Imog voor de resterende duur van de legislatuur;  

- de uitnodiging dd. 6 september  2018 voor de buitengewone algemene vergadering van Imog die 
plaatsvindt op 18 december 2018 met volgende agendapunten: 
- Strategie, beleidsplan en actieplan 2019 
- Begroting 2019 
- Statutenwijziging cfr Decreet Intergemeentelijke samenwerking: uittreding provincie  
- Kapitaalsverhoging  
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- Statutenwijziging cfr Decreet over het Lokaal Bestuur  
- Goedkeuren “code van goed bestuur” 
- Goedkeuren “deontologische code medewerkers” 
- Varia  

- Het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 
voorgestelde agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van Imog die plaatsvindt op 18 

december 2018 goed te keuren. 
 
 
Art. 2: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Imog. 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger 
namens de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van 
Leiedal van 18 december 2018 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De voorzitter deelt mee, zoals aangekondigd in de AZF-commissie, er ook een amendement werd 
ingediend door de deputatie op dit agendapunt. Dit ligt op de banken en heeft betrekking op artikel 3 
van de beslissing. Het gaat over de onthouding, dus er wordt gevraagd aan de vertegenwoordiger om 
zich te onthouden. Dit amendement werd ingediend door de gedeputeerde.  

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, heeft een vraag in verband met het amendement. 
Welke gevolgen heeft dit voor de provincie? De provincie onthoudt zich maar ze weet niet wat de andere 
stemgerechtigden zullen doen. Als zij dit goedkeuren, wat zullen dan de gevolgen zijn voor de provincie 

en voor de onderhandelingen die lopende zijn?  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, vindt dit een belangrijk agendapunt in die zin dat 
hij gevraagd heeft aan de gedeputeerde in de commissie om hen nauwgezet op de hoogte te brengen 
over de onderhandelingen met streekontwikkelings communale Leiedal want men heeft vorige maand 
hier het WVI gehad, de overeenkomst rond het streekfonds. Hij heeft ook vernomen dat men in andere 
provincies het meestal in die richting gaat. Dit is ook een logisch gevolg. Men heeft dit in de 
provincieraad ook goedgekeurd. Hij heeft ook vernomen dat men aan Leiedal eenzelfde voorstel heeft 
gedaan volgens hetzelfde principe, dezelfde modaliteiten. Die onderhandelingen zijn nog altijd bezig. Hij 
zou toch aandringen indien dit volgende week in de eindzitting komt dat men toch maximaal als 
provincieraad wordt geïnformeerd. Het gaat over belangrijke middelen en over een belangrijke 
aanwending van die middelen. Hij herhaalt zijn vraag officieel om hen steeds op de hoogte te houden à 
jour! 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, benadrukt dat het klopt dat vanuit deputatie ,naar analogie, 
alle kinderen moet men gelijk behandelen, aan Leiedal een voorstel hebben geformuleerd dat eigenlijk 
naadloos past in de lijn van de vorige. Ze hebben aan Leiedal gevraagd om hieromtrent een standpunt in 
te nemen. Men heeft antwoord gekregen nl. dat ze dit in onderzoek hebben gesteld, meer bepaald de 
fiscale redenering nl. dat ze een ruling zouden vragen wat hun fiscaal statuut zou zijn indien zij dit 
voorstel aanvaarden. Men wacht op een definitief uitsluitsel vanuit Leiedal. In afwachting van dit 
antwoord kan men ook geen positie innemen, vandaar dat het normaal is dat onze vertegenwoordiger 
namens de provincie zich moet onthouden op de algemene vergadering. U weet ook bij niet akkoord of 
ontbreken van akkoord, zal er een gerechtelijke of arbitrageprocedure moeten plaatsvinden over welk 
tarief de uitreding van de provincie uit de intercommunale moet plaatsvinden. Daar heeft men nog tijd 
voor tot 31 december middernacht. Als er nieuws is, zal men de provincieraad dit nieuws niet onthouden.  



NOTULEN PROVINCIERAAD 20/11/2018 

 

De voorzitter vult aan dat dit engagement een herhaling is van wat  de heer Guido Decorte, 
gedeputeerde, heeft gezegd in de commissievergadering.  

De voorzitter deelt mee dat de vertegenwoordiger voor Leiedal, de heer Piet Vandermersch is. Dit moet 
worden voorgelegd en worden aangeduid bij geheime stemming want dit wijkt af van de vorige 
vertegenwoordiger die men destijds in de raad hebben aangeduid.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 5. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 56 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Coupillie, Croes, de 
Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Herman, Himpe, Hoflack, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Soens, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, 

Verkinderen, Verwimp, Waelput en Wenes. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
GEHEIME STEMMING 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 52 ja-stemmen bij 7 onthoudingen. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN LEIEDAL OP 
18 DECEMBER 2018 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 

verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188 §1; 
- Het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- Het besluit van de provincieraad van 4 december 2014, waarbij de heer gedeputeerde Carl Vereecke 

werd gemachtigd om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 

- Kennisgeving van de verontschuldiging van de heer gedeputeerde Carl Vereecke. Hij wordt 
vervangen door de heer Piet Vandermersch; 

- De uitnodiging dd. 12 oktober 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op  
18 december 2018 om 17u00 te Kortrijk, kantoren Leiedal, President Kennedypark 10 met volgende 

agendapunten: 
 
1. Statutenwijziging   
2. Jaaractieplan en begroting 2019   
3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2019 
4. Code van Goed Bestuur bestuurders Leiedal 
5. Voorbereiding verlenging Leiedal (‘Leiedal 4.0’)  
6. Varia  

- Het voorstel van de deputatie 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1: De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen, de heer Piet Vandermersch, wordt 

gemachtigd om namens de provincie op te treden tijdens de buitengewone algemene vergadering van 

Leiedal op 18 december 2018. 

 

Art. 2: De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de 

provincie goedkeuring te verlenen aan de agendapunten 2 tot en met 6. 

 

Art. 3: Met betrekking tot agendapunt 1 betreffende de statutenwijziging wordt de vertegenwoordiger 

van de provincie West-Vlaanderen gemachtigd om zich namens de provincie te onthouden. 

 

Art. 4: Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de intercommunale Leiedal. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger 
namens de provincie West-Vlaanderen voor de algemene vergadering in buitengewone zitting 
van imewo op 13 december 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De vertegenwoordiger is de heer Bernard De Cuyper (PR 23/10/2014) 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen bij 3 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Vanbrabant en de heren De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN IMEWO OP 13 DECEMBER 
2018 EN BEPALING VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE 
AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1 

(deelname van de provincie in rechtspersonen); 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 23 oktober 2014 waarbij de heer Bernard De Cuyper werd 

aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en buitengewone 
algemene vergaderingen van Imewo voor de verdere duur van de legislatuur; 

- de uitnodiging dd. 28 september 2018 voor de algemene vergadering van Imewo op 13 december 
2018 met volgende agendapunten: 
 
1. Bespreking in kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 
alsook van de door de raad van bestuurd opgestelde begroting 2019.  

2. Statutaire benoemingen  
3. Statutaire mededelingen  

 
- het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen, de heer Bernard De Cuyper, wordt 
gemachtigd om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten voor de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van Imewo van 13 december 2018 goed te keuren. 
 
 

Art. 2: Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Imewo. 
 

*** 
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Agendapunt 7 Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger 
namens de provincie West-Vlaanderen voor de algemene vergadering IKWV op 19 december 
2018 en bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde 
agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 

De vertegenwoordiger is de heer Peter Roose  (PR 30/04/2015) 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen bij 3 onthoudingen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Verwimp, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Vanbrabant en de heren De Reuse en Ravyts. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN IKWV OP 19 DECEMBER 2018 
EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE 
AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 

 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1; 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 30 april 2015, waarbij de heer Peter Roose werd gemachtigd 

om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle buitengewone 
algemene vergaderingen van IKWV voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 

- de uitnodiging dd. 24 oktober 2018 voor de algemene vergadering van IKWV op 19 december 2018 
te Westende, Strandlaan 3, met volgende agendapunten: 

 
Agenda van de algemene vergadering 

 
1. Te ontwikkelen activiteiten, te volgen strategie en begroting 2019 

2. Goedkeuren statutenwijziging 
3. Rondvraag 

 
- Het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen, de heer Peter Roose, wordt gemachtigd om 
namens de provincie de voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering van IKWV van 19 
december 2018 goed te keuren. 
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Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IKWV. 

 
*** 

 
Agendapunt 8 Goedkeuren van het voorstel tot aanduiden van een vertegenwoordiger 
namens de provincie West-Vlaanderen voor de buitengewone algemene vergadering van 
Infrax West op 3 december 2018 en bepaling van het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-

commissie over dit agendapunt. 
 
De vertegenwoordiger is de heer Hans Mommerency (PR 23/10/2014) 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen bij 3 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

mevrouw Vanbrabant en de heren De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX 
WEST OP 3 DECEMBER 2048 2018 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT 
DE VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1; 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 23 oktober 2014, waarbij de heer Hans Mommerency werd 

aangeduid om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene en buitengewone algemene 
vergaderingen van Infrax West voor de resterende duur van de legislatuur; 

- de deelname van de provincie West-Vlaanderen in de opdrachthoudende vereniging Infrax West; 
- de statuten van Infrax West; 
- de uitnodiging van 23 oktober 2018 van Infrax West voor de buitengewone algemene vergadering op 

3 december 2018 te Torhout, lunchruimte van het Infraxgebouw, Noordlaan 9, met de volgende 
agenda: 

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2019 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2019; 

2. Statutaire benoemingen;  
3. Statutaire mededelingen;  

- het voorstel van de deputatie. 
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BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 3 december 2018 van de 
opdrachthoudende vereniging Infrax West worden goedgekeurd. 
 
 
Art. 2: Aan de effectieve vertegenwoordiger en in voorkomend geval de plaatsvervangend 

vertegenwoordiger wordt mandaat verleend om op de buitengewone algemene vergadering van 3 
december 2018 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze provincieraad. 
 
 
Art. 3: De provincieraad wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder het in kennis 
stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging Infrax West. 

 
 

Agendapunt 9 Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest van 17 december 2018 en 
bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De vertegenwoordiger is de mevrouw Kaat De Waele (PR 25/03/2013) 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 58 ja-stemmen bij 3 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Soens, Tavernier,  
Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, 
Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Vanbrabant en de heren De Reuse en Ravyts. 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING VAN 
GASELWEST OP 17 DECEMBER 2018 EN BEPALING VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING 
TOT DE VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, 

§1(deelname van de provincie in rechtspersonen); 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 25 april 2013, waarbij mevrouw Kaat De Waele werd 

gemachtigd om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen voor de periode 2013-2019; 

- de uitnodiging dd. 8 oktober 2018 voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van 
Gaselwest op 17 december 2018 met volgend agendapunten: 
 

 

1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest conform 
art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.: 
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing. 
b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen 
van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met 
betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming van een gedeelte van 
Gaselwest, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019. 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging 
kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken 
bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos 
een kopie van deze stukken verkrijgen. 
c. Goedkeuring van : 

i.  de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest van de 
activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, 
Comines-Warneton en Mont-de-l'Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie 
op het grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door Ores Assets cvba, 
dit overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b. omvattende 
alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch 
voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met 
inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot 
en met 31 december 2018 door Gaselwest gestelde verrichtingen betreffende de 
overgenomen activiteiten, geactualiseerd in een per 31 december 2018 vastgestelde 
jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de 

jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel - ook boekhoudkundig en 
fiscaal - voor rekening zijn van de overnemende vennootschap Ores Assets cvba, op last 
voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de 
partiële splitsing te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en 
voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.b. hiervoor vermeld splitsingsvoorstel. 
ii. de overeenkomstige kapitaalvermindering. 

 
d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en inzonderheid 
verlening van machtiging om : 

i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 
de partiële splitsing zoals  vermeld onder punt. 1'.a. vast te stellen; 

ii. de verwezenlijking van partiële splitsing, vast te stellen; 
iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 
iv. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat 
nodig of nuttig kan zijn; 
v. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle mededelingen en 
vereiste formaliteiten te vervullen. 
e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 
1.a. tot en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen. 
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2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019. 

 
3. Statutaire benoemingen 
 
4. Statutaire mededelingen. 
 

 
- het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

 

De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om namens de provincie de 

voorgestelde agendapunten voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest van 17 

december 2018 goed te keuren. 

 

Art. 2: 

 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Gaselwest. 
 
Agendapunt 31 Goedkeuren van het voorstel tot aanduiding van een vertegenwoordiger 
voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW van 21 december 2018 en bepalen 
van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde agendapunten 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-

commissie over dit agendapunt. 
 
De vertegenwoordiger is de heer Bernard De Cuyper ( PR 28/02/2013) 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, deelt mee dat het gaat over een agendapunt 7, IKVW. De 
provincie moet uiteraard uittreden maar er staat in het dossier dat er toch nog gerekend, gehoopt wordt 
dat er een vertegenwoordiger van de provincie in het bestuur kan zetelen via WOBRA. Hij vraagt zich af 
waar dit terug te vinden is en op welke manier kan dit gebeuren? 

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, deelt mee dat dit een piste is die ontwikkeld wordt maar u moet 
begrijpen dit iets is voor de nieuwe raad die samengesteld wordt. Dit is ook iets voor de 
vertegenwoordigers die de raad zal aanstellen om daar inderdaad op passende manier in overleg met de 

deputatie te kijken dat dit een piste is die zou kunnen worden gevolgd. Hij kan daarover nog geen 
uitspraak doen. Het is de bedoeling dat alle pistes worden bekeken hoe een samenwerking überhaupt 
nog mogelijk zal zijn met de intercommunale verbanden om niet in strijd te zijn met de wetgeving. Hij 
denkt ook dat dit niet alleen een zaak is van politieke aard maar ook vanuit de griffie dat ook juridisch 
advies zal moeten inwinnen in hoeverre dat daar een piste zou kunnen ontwikkeld worden.  

Concluderend kan men stellen dat punt één het aan de nieuwe provincieraad is om daarover te beslissen  
en punt twee juridisch zal moeten onderzocht worden in hoeverre dat die piste al dan niet juridisch 
mogelijk is en toegelaten is dat de provincie een piste mag zoeken. 

Het is de nieuwe raad, ook juridisch moet dit worden bekeken. Hij kan maar aangeven dat het goed is 
om vooruit te lopen maar dat zijn allemaal zaken die mensen soms opperen maar die best gebeuren door 
de nieuwe raad. Heel binnenkort kan men dit terecht stellen in de nieuwe raad.  

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, deelt mee dat hij niet vooruit loopt. Hij kijkt gewoon in de 
statuten. Als hij het antwoord hoort, blijkt dat hiervoor een wijziging van de statuten nodig is om dit te 
kunnen realiseren. 
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De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, denkt niet dat zozeer de statutenwijziging nodig is maar het gaat 
over de juridisch consequenties. In hoeverre kan de provincie vertegenwoordigd zijn via WOBRA? Dat zal 
ook binnen WOBRA moeten besproken worden. Als ze juridisch onderzocht zijn ,zullen de politieke 
verantwoordelijken hierop moeten willen ingaan. Het is nu niet aan hem om hierover een politiek 
standpunt in te nemen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 31. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 56 ja-stemmen bij 3 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Croes, de Bethune,  
De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verschoore, 
Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts.  

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Vanbrabant en de heren De Reuse en Ravyts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET AANDUIDEN VAN EEN 
VERTEGENWOORDIGER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVW OP 
21 DECEMBER 2018 EN BEPALEN VAN HET STEMGEDRAG MET BETREKKING TOT DE 
VOORGESTELDE AGENDAPUNTEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 

verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale taakbehartiging) en artikel 188, §1; 
- het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
- het besluit van de provincieraad van 28 februari 2013, waarbij de heer Bernard De Cuyper 

aangeduid is om de provincie te vertegenwoordigen op alle algemene vergaderingen en alle 
buitengewone algemene vergaderingen van TMVW voor de verdere duur van de huidige legislatuur; 

- de uitnodiging dd. 6 november 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW op 21 
december 2018 om 14:30u te Brugge, Concertgebouw, Het Zand 34 met volgende agendapunten: 

 

Agenda van de buitengewone algemene vergadering 
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen, uitbreiding van 

toetredingen en gedeeltelijke en algemene uittredingen  
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019 
4. Begroting 
5. Benoemingen  
6. Mededelingen  

a. Presentiegelden vanaf 2019 
b. Overige 

7. Varia 

- Het voorstel van de deputatie. 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
De vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen, de heer Bernard De Cuyper, wordt gemachtigd 

om namens de provincie de voorgestelde agendapunten van de algemene vergadering van TMVW van 21 
december 2018 goed te keuren. 

 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan TMVW. 
*** 
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Agendapunt 16 Verlenging van de termijn van het definitief vaststellen van het PRUP 
van het strategisch projectgebied de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen raadslid, de voorlopige vaststelling van dit PRUP was al in februari van 
het jaar in de provincieraad. Nu wordt de definitieve vaststelling uitgesteld. Misschien is dit uitstel een 
afstel. Als dit dossier niet op de agenda in februari 2019 op de agenda komt, is dit Prup vervallen en zijn 
alle kosten voor niets geweest.  

Op vraag van collega Kurt Ravyts de vorige maand, antwoordde de gedeputeerde dat de provincie al 
615.000 euro kosten heeft gemaakt voor dit project. Dit zal misschien 615.000 euro verspild zijn, 
belastinggeld van de West-Vlamingen. Bij de bespreking van de voorlopige vaststelling stelde de 
gedeputeerde dat de provincie voor 120.000 euro grond had aangekocht of zou aankopen om een 
fietspad te realiseren in het projectgebied. Uit de plannen bleek dat deze grond ook gelegen is waar 
appartementen zouden komen en niet enkel tot het fietspad zou komen… tot daar.  

Wat zal de provincie doen met deze gronden als dit project niet doorgaat? Hun fractie heeft het bij 
aanvang een slecht project gevonden. Ze hebben altijd tegen gestemd om verschillende redenen die ze 

niet zullen herhalen. Ze gaan zich onthouden. Als dit uitstel afstel wordt, dan heeft deze deputatie heel 
wat geld verspild aan een project die vanaf het begin discutabel was en waarin de provincie volgens hen 
zich veel te ver heeft geëngageerd.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang,gaat zich ook onthouden. Hij begrijpt dat de 
gedeputeerde aan het afzwaaien is, om het in militaire termen uit te drukken. Het is inderdaad wachten 
op een nieuwe gemeenteraad in de badstad Blankenberge. De termijn is kort. Wat mevrouw Schotte niet 
zei, is het feit hoe het zit dit met de aansprakelijkheid. Als dit project niet doorgaat, ligt dit moeilijk. Het 
gaat over een samenwerkingsovereenkomst, men kan daarmee niet zo soepel omspringen. Dit gaat over 
over een golfterrein. Er staan artikels in over aansprakelijkheid. Hij heeft daarop nog geen antwoord. Het 
zal misschien wel koelen. Men heeft de realiteit en de gazette-praat. In ieder geval dat project volledig 
massacreren, is bijna sciene-fiction. Het is tragisch komisch. Misschien over naar uw opvolger en naar de 
stad Blankenberge, het wordt boeiend.  

De heer Franky De Block, gedeputeerde, dit heeft niets te maken met zijn afzwaai, au contrair. Men zal 
tot de laatste dag met veel enthousiasme hun mandaat uitoefenen. Het uitstel van die twee maanden is 
voorbereid en geagendeerd geweest op het moment dat men een akkoord had met de grootse 
grondeigenaar. Iedereen beseft met gezond verstand dat men moet zeker zijn van de overeenkomst, 
vooraleer men verder kan gaan. Dat was de hoofdreden. Een eind later is men geïnformeerd dat dit 
dossier werd on hold gezet. Daarom is het evident dat men dit uitstelt. Dat laatste akkoord zal er 
komen; maar men moet weten wat Blankenberge zal doen. Het dateert al jarenlang, van voor zijn tijd. 
Er zijn beslissingen genomen breed gedragen rond dit project. Men kan dit maar vragen als een nieuw 
college is geïnstalleerd.  

Hoe dat het ook evolueert, dan zal men kijken met kennis van zaken. Dat is democratie. Dat mevrouw 
Gerda Schotte er tegen is, ligt hij niet wakker van. U bent tegen alles. Hij durft zeggen, het is breed 

gedragen, de stad Blankenberge als partner is nodig. Als provincie is het evident dat men de autonomie 
van lokale besturen erkennen. Het is één groep die finaal werk heeft geleverd en dat is de administratie.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, merkt op dat de gedeputeerde zich niet hoeft op te 
jagen op die laatste dagen. Er valt hem niets te verwijten in dit dossier. Het is zeer correct behandeld 
vanuit de provincie. Er waren twijfels bij de slaagkansen vanaf het begin. Het lokaal draagvlak is er vals 
spel gespeeld. Er zitten hier betrokkenen die meegespeeld hebben. Hij kent Blankenberge, los van de 
voorbije lokale verkiezingen. Het is een strategisch projectgebied. U hebt die opdracht loyaal uitgevoerd. 
Het is het recht van provincieraadsleden om kritische punten te plaatsen bij de inhoud. Er zijn 
studiebureaus mee bezig, men gaat zien wat de toekomst brengt in deze problematiek. Hij kan zich niet 
voorstellen dat er totale onverantwoordelijkheid zal zijn.  
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Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, heeft zeker niet de administratie willen afbreken. De 
administratie heeft dit zeer goed gedaan. Ze vindt dit breed gedragen project, niet zo breed. Daar heeft 
ze haar vragen bij. Zij zijn niet overal tegen, ze hebben projecten wel goedgekeurd. Toch vinden zij het 
veel geld, die al uitgegeven heeft voor iets die er misschien niet komt. Ze denkt dat men beter moet 
overwegen en misschien niet te veel engageren als provincie voor iets die er niet komt. Dat vindt zij een 
brug te ver. 

De heer Franky De Block, gedeputeerde, deelt mee dat haar tussenkomst haar typeert.  
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 55 ja-stemmen bij 7 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune,  
De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, 
Himpe, Hoflack, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Van Meirhaeghe, Vandermersch, 

Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, 
Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames Schotte en Vanbrabant en de heren Colpaert, De Reuse, Lodewyckx, Ravyts en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN het strategisch projectgebied  de Sol te 
Blankenberge (Blankenberge, Brugge) 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 
 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12 
 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van 

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 

 de beslissing van de deputatie van 16/09/2008 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) het strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge (Blankenberge, 
Brugge)  

 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP het strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge 
(Blankenberge, Brugge) conform de VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9 

 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP het strategisch projectgebied  de Sol 
te Blankenberge (Blankenberge, Brugge)  op 27/10/2016 ten behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP het 
strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge) , uitgebracht in zitting 

van 10/11/2016 
 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 6/12/2016 over het voorontwerp 

PRUP het strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge)  en de daaruit 
volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP het strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge) 
werd een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Op 20/08/2015 heeft de dienst 
Milieueffectrapportage goedkeuring verleend aan het plan-MER. 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp het strategisch projectgebied  de Sol te 
Blankenberge (Blankenberge, Brugge)  op 1/02/2018 
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 de voorlopige vaststelling door de provincieraad van het ontwerp PRUP het strategisch projectgebied  
de Sol te Blankenberge ( Blankenberge, Brugge)  op 22/02/2018 

 het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP het strategisch projectgebied  de Sol te 
Blankenberge (Blankenberge, Brugge)  van 9/04/2018 tot en met 8/06/2018 

 de vraag van de PROCORO tot verlenging van de termijn met 30 dagen voor de behandeling van de 
bezwaren en de adviezen 

 de beslissing van de deputatie dd 12/07/2018 voor de verlenging van de termijn voor de PROCORO  

 de samenwerkingsovereenkomst met de stad Blankenberge, de provincie West-Vlaanderen en 
Participatie Maatschappij Vlaanderen goedgekeurd in de provincieraad dd. 22/12/2016 waarin de 
doelstelling en aanpak werd bekrachtigd.  

 De vraag van de deputatie aan de provincieraad om de termijn tot definitieve vaststelling met 60 
dagen te verlengen omwille van volgende motivatie:  

“Conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Blankenberge, de provincie West-
Vlaanderen en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) goedgekeurd in de raad dd. 
22/12/2016 is het noodzakelijk dat de grondeigenaars hun gronden ter beschikking willen stellen 
door het creëren van zakelijke rechten om tot de bedoelde ontwikkeling te kunnen komen. Deze 
onderhandelingen zijn vergevorderd maar nog niet definitief afgerond. Het is belangrijk om de 
zakelijke rechten van de gronden te verwerven vooraleer tot de definitieve vaststelling van het 
RUP wordt overgegaan om voldoende garanties te hebben om over te kunnen gaan tot een 
kwalitatieve realisatie van een totaalproject.” 

 

 het gemotiveerd verzoek van de deputatie 

 

BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen keurt de verlenging van termijn voor de definitieve 
vaststelling van het PRUP het strategisch projectgebied  de Sol te Blankenberge (Blankenberge, Brugge) 
met 60 dagen goed. 

 

*** 
 

Agendapunt 17 Definitief vaststellen van het PRUP 't Veld (Meulebeke, Ardooie) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, merkt op dat er met deze definitieve vaststelling van het PRUP ’t 
Veld eindelijk een oplossing voor de cafetaria Keunepuype die zonder bouwvergunning opgetrokken werd 
en zonevreemd is. In het uitvoeringsplan krijgt de cafetaria een nieuwe locatie ter hoogte van de huidige 

parking. Er waren bij de buurtbewoners wat bezorgdheden in verband met de mogelijkheden van de 
nieuwe cafetaria. Men vreesde dat er feestzaalmogelijkheden zouden zijn maar dat wordt uitgesloten. In 
de commissie werd reeds duidelijk dat er een nieuw cafetaria wordt gebouwd in 2020 en de Keunepuype 
te verhuizen. Door het nieuwe PRUP wordt het provinciaal domein versterkt en beperkt uitgebreid. Het is 
heel positief dat er in de plannen ook een uitbreiding voorzien is rond het trage weggebruik zodanig dat 
het domein nog beter bereikbaar wordt voor fietsers en wandelaars vanuit Meulebeke en Izegem. In de 
commissie is dit ook aanbod gekomen, het provinciaal domein ’t Veld ligt in de buurt van de N50, een 
hele drukke gewestweg. Er zal samen met het agentschap wegen en verkeer en de gemeente worden 
gekeken om veilige voetgangers-en fietsoversteken te realiseren op die N50 zodat het provinciaal 
domein vanuit oostelijke zijde veilig kan bereikt worden. Men is uiteraard niets met de nieuwe trageweg 
verbinding als de fietsers en de voetgangers hun leven moeten riskeren om over een drukke gewestweg 
te geraken. Op bepaalde momenten lokt het provinciaal domein veel volk. Er wordt een overloopparking 

voorzien, dus een uitbreiding van de huidige parking. In de vorige bespreking heeft hij gevraagd om de 
nood aan nodige parkeerplaats te objectiveren. Men kan dit niet objectiveren aan de hand van tellingen. 
Hij heeft ook al gepleit en hopelijk wordt dit ook gedaan nl. dat er gekeken wordt dat de ruimte die 
verloren gaan door het wanordelijk parkeren, dat dit aangepakt wordt. Door het inefficiënt parkeren zijn 
er heel wat parkeerplaatsen verloren. Eigenlijk is de overloopparking niet nodig als men efficiënt de 
parking gebruikt wordt. Hopelijk maakt de volgende deputatie daarvan werk en wordt de parking 
efficiënt ingericht.  
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Het slibbekken, de historische vijver, het zeetje is helemaal dicht geslipt. Daarom is er ook een 
waterproblematiek. Het gaat over een tijdelijk slibbekken. Mensen vreesden ook dat het definitief zal zijn 
maar dat is niet zo. Het is tijdelijk om de baggerwerken te verminderen. Slib heeft ook veel water in 
zich. Men wil dit insijpelen in de grond. De buurtbewoners vrezen geurhinder. Dat is geen onterechte 
vrees van die mensen. Er wordt ingeschreven dat de opslag wordt vergund voor 10.000 euro kubieke 
meter slib en een voorwaarde uit de vergunning is dat de exploitant passende en effectieve maatregelen 
moet nemen zodat er geen geurhinder is. Als er sprake zou zijn van hinder, moet de bevoegde dienst 
handhaving ingrijpen. Het kan niet uitgesloten worden. Dit neemt niet de bezorgdheid weg. Voor die 

periode kan men geconfronteerd worden met hinder.  

Ze zullen dit goedkeuren maar zoals gezegd hopen ze echt dat er werk wordt gemaakt van de parking en 
dat men dit efficiënter inricht zodat problemen in de buurt met parkeren kan vermeden worden. Een 
provinciaal domein dat een aantrekkingskracht heeft vanuit de regio, moet men erin slagen om de 
mensen met de fiets en te voet naar dit domein te brengen. Hoe meer parking wordt aangelegd, hoe 
meer auto’s worden aangetrokken. Dat is een wetmatigheid. Er worden veel inspanningen gedaan voor 
de fietsers.  Hij denkt dat er meer kan gedaan worden met de beschikbare ruimte. Maak daar werk van.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, zal met de bezorgdheden starten. De mogelijke 
geurhinder is een bezorgdheid waar de provincie zijn verantwoordelijkheid moet nemen ten gepaste 
tijde. De discussie over de overloopparking, hij doet daar geen uitspraken over, hij woont niet in de 
onmiddellijke omgeving.  

De NV-A heeft zich rond het PRUP in hun lokale publicaties heel scherp geweest. Doorheen de tijd is rond 

het PRUP dit een beetje gemilderd. Terecht gemilderd want dit was een fantastisch evenwichtsoefening. 
Vanuit de administratie opnieuw terug alle lof voor hen. Met dit PRUP wordt rechtszekerheid gegeven aan 
heel wat betrokken grondeigenaars. Het heeft ook een lange termijnvisie, men zit toch met een groene 
kern, Ardooie Veld, om toch maar eens te bewijzen hoe evenwichtig het wel is, dat het departement 
omgeving van de Vlaamse Overheid meedeelt dat de huidige keuzes in dit PRUP voor de beperkte 
uitbreiding van het bosgebied, vengebied, het absolute minimum zijn voor hen . Dan blijkt dan toch dat 
er een streven is naar een evenwicht. Ruimtelijke ordening is constant zoeken naar evenwicht. Men staat 
achter de grote doelstellingen hier, ook van de zonevreemde zaken zoals ook de parking is zonevreemd. 
Er is natuurlijk ook op de achtergrond  de screeningsnota en de Mer verplichtingen. Men weet dat men al 
een paar keer in problemen is gekomen hoewel men er niets kan aandoen.  De realiteit is zo. De 
decretale wijzigingen zijn nog niet uitgevoerd. Het plan heeft geen aanleiding tot aanzienlijke 
milieugevolgen. De opmaak van plan Mer is niet nodig. Dat geldt voor nog een aantal PRUPS. Hij hoopt 

dat er niemand naar de Raad van State gaat cfr. De Kemmelberg. Dit is voor een stuk Agnas, niet 
aangenaam. Hij hoopt dat dit vlot gevolg heeft. Zij gaan dit goedkeuren. 

De heer Maarten Tavernier, Groen –raadslid, in april heeft men al een pleidooi dat dit RUP niet 
evenwichtig is in tegenstelling met collega Ravyts. De belangen van landbouw wegen meer dan de 
belangen van natuur. Hij ging hetzelfde citaat gebruiken uit het advies departement omgeving dat het 
absolute minimum op vlak van natuur gedaan wordt. Indien nog geknabbeld zou worden tegen de 
definitieve vaststelling, dan zou het departement omgeving niet meer akkoord gaan. Dat toont aan dat 
het niet evenwichtig is. Hij zal niet alle argumenten herhalen maar het toont aan dat ze niet de enigen 
zijn. Er zijn veel bezorgdheden uit de buurt. De gedeputeerde ligt niet wakker van hun standpunt. Hij 
durft zelf stellen dat de omgeving dit ook al ondervonden heeft.  

De heer Franky De Block, gedeputeerde, denkt dat het belangrijk is om definitief vast te stellen. Het is 

een dossier waaraan hard gewerkt is. Er is rekening gehouden met alle belangen, een win win , er is 
evenwicht landbouw -natuur kan allemaal betwijfeld worden. Eventuele geurhinder moet men bekijken. 
Hun specialisten vinden dat dit niet het geval is. Het klopt inderdaad dat men niet over cijfers beschikt 
inzake de capaciteitsnood van de parking. Men zal de parking zo inrichten om efficiënt parkeren te 
maximaliseren. De overloopparking zou men vergroenen.  

Hij heeft geluisterd naar de tussenkomsten, die positief zijn. Hij vraagt dan ook de goedkeuring voor de 
definitieve vaststelling.  

Het plan Mer zal moeten worden afgewacht. Dat is de regelgeving waarin we leven in dit Vlaanderen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 57 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein, Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune,  

De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, 
Himpe, Hoflack, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, 
Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, 
Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewyckx en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN t Veld (Meulebeke, Ardooie) 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 
 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12 
 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van 

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 

 de beslissing van de deputatie van 10/03/2016 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) t Veld (Meulebeke, Ardooie)  

 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP t Veld (Meulebeke, Ardooie) conform de VCRO, 
inzonderheid artikel 2.2.9 

 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP t Veld (Meulebeke, Ardooie) op 
1/06/2017 ten behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP t Veld 
(Meulebeke, Ardooie), uitgebracht in zitting van 15/06/2017 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 29/06/2017 over het voorontwerp 
PRUP t Veld (Meulebeke, Ardooie) en de daaruit volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP t Veld (Meulebeke, Ardooie) werd een milieuscreeningsprocedure gevoerd. Op 
12/05/2017 heeft de dienst Milieueffectrapportage ontheffing verleend aan de opmaak van een 
plan-MER.  

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp t Veld (Meulebeke, Ardooie)  op 29/03/2018 

 de voorlopige vaststelling door de provincieraad van het ontwerp PRUP t Veld ( Meulebeke, Ardooie)  
op 26/04/2018 

 het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP t Veld (Meulebeke, Ardooie)  van 14/05/2018 tot en 
met 13/07/2018 

 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen door en het advies van de PROCORO, 
gedaan in zitting van 6/09/2018 

 de motiveringsnota van de deputatie naar aanleiding van de behandeling van de adviezen, 
bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek 

 de goedkeuring door de deputatie van het PRUP t Veld (Meulebeke, Ardooie) op 25/10/2018 

 het voorstel van de deputatie om het PRUP ’t Veld (Meulebeke, Ardooie) definitief vast te stellen 
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BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het PRUP t Veld (Meulebeke, Ardooie)  
definitief vast, hier als bijlage toegevoegd. 

 

 
Agendapunt 18 Voorlopig vaststellen van het ontwerp van het PRUP Rechteroever 
Nieuwpoort (Nieuwpoort) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter –Groen, dit PRUP voorziet in een nieuwe jachthaven en duizend 
woningen. De ontwikkeling zal gebeuren door een consortium waar dit keer de provincie niet inzit. Dit is  
in tegenstelling tot de SOL, waar de provincie zich meer had geëngageerd. Men heeft wel vragen bij het 
aantal woningen dat zal gerealiseerd worden. Uit de toelichtingsnota blijkt dat deze woningen bedoeld 

zijn voor de tweede verblijvers en voor ouderen die na hun pensioen naar de kust komen wonen. Een 
heropbouw van de stad Nieuwpoort moet realiseren is voor hen niet duidelijk. Er wordt wel een fiets- en 
voetgangersbrug voorzien naar het centrum maar het zal niet zoveel zoden aan de dijk brengen. Het 
aantal woningen komt niet uit de woningbehoefte studie voor Nieuwpoort maar wel uit het reservepakket 
van de provincie dat kan benut worden voor tweede verblijven in samenhang met toerisme en recreatie. 
De vraag kan wel gesteld worden of duizend woningen van de tweeduizendzevenhonderd die voorzien 
zijn  op één plaats moeten worden gebouwd. Een positief punt aan het plan is dat er milderende 
maatregelen worden genomen ten aanzien van het natuurgebied dat hier ten noorden van ligt. We zullen 
ons op dit punt onthouden en het openbaar onderzoek afwachten.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat het belang van dit PRUP dat 
ongeveer 15 jaar na de initiële beslissing kan moeilijk worden onderschat. Het heeft zeer lang geduurd. 
Het is echt een dossier vanuit de tijd van de heer Patrick Vangheluwe. Hij veronderstelt dat de 

doelstellingen genoeg gekend zijn. De uitbreiding van de jachthaven op Rechteroever en de volgens ons 
de terechte opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit van dit omringende gebied. Vandaag bevinden ze 
zich in dit gebied naast NOVUS sportus, de jachthaven, enkele grootschalige gebouwen en clubhuizen 
een aantal botenparkings en de site van een zandwinningsbedrijf . De bereikbaarheid is zeker te voet of 
met de fiets niet aantrekkelijk te noemen doorheen de zandstockage en de botenparkings, voor de 
mensen die de streek kennen. Er is ook de context van het natuurreservaat Ijzermonding, vengebied. 
Men mag niet vergeten dat dit een intergemeentelijk bestuurlijk project is want de deputatie heeft samen 
met maritieme dienstverlening Kust een PPS ondertekend en de stad uiteraard voor dat project. Hij heeft 
niet de indruk dat de provincie zeer nauw bij betrokken was bij die onderhandelingen in het licht van het 
zandwinningsbedrijf. Hij is geschrokken toen hij de uiteindelijke plannen las in 2018. De zone voor 
milieubelastend industrie, dat nu in dit gebied ligt, gewoon wordt verkleind, dit gaat niet weg, dus men 

kan niet spreken van een herlocalisatie. Het is een inkrimping van het bedrijf. De context ervan ontgaat 
hem. De deputatie kent dit dossier misschien niet helemaal. Er werd ook altijd gezegd dat het lang duurt 
omdat er onderhandelingen zijn met de grondeigenaars. Dit is een soort mantra dat verkondigd werd 
rond dit dossier. Hij vraagt zich af of het dan zo moeilijk was  om met die jachthaven gebonden 
bedrijven te onderhandelen? Op het internet vind je een koppeling tussen een gefaseerde realisatie van 
Rechteroever en de toekomst van de zandontginning op die plaats.  

Weet u dat men in 2005 dat er artikels verschijnen in de pers met als kop het zandwinningsbedrijf zeker 
nog tien jaar actief zou zijn in Nieuwpoortse haven. Het gaat over een concessie met de federale 
overheid. Ze hebben een garantie om tot 2015 verder te werken. Is dat de achtergrond dat men die 
mensen niet wegkreeg?  

Toen zei men in 2005 dat de fasering zo gepland is dat men zeker nog 10 jaar kan blijven en 
waarschijnlijk nog langer.  

Men heeft alle mogelijkheden onderzocht. Het zal geen enkel probleem vormen om de activiteiten van 
Nieuwpoort te herlokaliseren. Men gaat bewoning krijgen net naast dat bedrijf. Hij begrijpt dit niet goed, 
hij stelt de vragen. 

Wonen in eigen streek, hij vertaalt het op zijn Vlaams Belang,  zal er gewoond kunnen worden door de 
mensen van de streek? Hoe zal de verhouding zijn tussen de tweede verblijvers en permanente 
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bewoners? Er zijn weinig instrumenten om permanente bewoning af te dwingen. In hoeverre is de stad 
hier zelf vragende partij? Wanneer men de toelichting van het Prup lezen, valt alles in zijn 
spreekwoordelijke plooi. Nieuwpoort rechteroever wordt geen Zelzate met een vestiging van 
geneeskunde voor het volk. Hij citeert de toelichting, het te ontginnen gebied is een geschikte plaats aan 
de Westkust waar een ontwikkeling in functie is van tweede verblijven en pensioenmigratie nog 
verantwoord is. Men wil als het ware de druk tweede verblijven en pensioenmigratie naar rechteroever 
afleiden zodat de woonkern van de Westkust en het kleinstedelijk gebied Veurne een doorgedreven 
aanbod van wonen voor de eigen bevolking zouden kunnen voeren. De dominostenen vallen volledig, de 

financiëring van het havendok wordt gekoppeld aan de vastgoedontwikkeling. Het socialistische 
Nieuwpoort van burgemeester Mommerency is al zeer lang voltooid verleden tijd. Bij een prestige project 
hoort een landmark. Oorspronkelijk waren er twee woontorens, ondertussen gereduceerd tot één. 
Visueel zal dit inderdaad een landmark zijn maar men gaat voor -en tegenstanders hebben in het licht 
van natuur en het groene horizontale landschap aldaar. Hij wil zeker niet negatief eindigen  

Het plan biedt zeker de opportuniteit om de visuele ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren. Men 
moet nog wachten op de concrete inrichting. Ze gaan zich onthouden omdat ze voorzichtig zijn rond dat 
openbaar onderzoek.  Ze hebben ook vragen rond betaalbare prijzen in dit geval. 

In ieder geval , dat zal gedeputeerde Decorte als muziek in de oren klinken, hij bedoelt het positief voor 
de NV-A. Het wordt nogmaals aangegeven dat de provincie de voorbije jaren meer dan ooit een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de transformatie van Nieuwpoort.  

Hij verwijst naar het gerealiseerde project Linkeroever, waar elk weekend heel wat toeristen wandelen, 

flaneren langs de Ijzermonding richting Nieuwpoort Bad of omgekeerd. Hij verwijst naar de werken aan 
de Koolhofput. Hij verwijst naar het Prup Krekengebied Nieuwpoort. Nu krijgt men als neusje van de 
provinciale zalm nog een fiets-en voetgangersbrug die de Rechteroever zal verbinden met het Kaaiplein. 

Hij vindt dat gedeputeerde Decorte een standbeeld verdiend in Nieuwpoort, liefst in de omgeving van het 
St.-Bernarduscollege waar u in een vorig beroepsleven wel wat tijd heeft doorgebracht. De Decortes 
hebben iets met Nieuwpoort. 

De heer Franky De Block, gedeputeerde merkt op dat het een dikke boterham is met heel wat 
beschouwingen en aandachtspunten. Ook hier hebben ze drie strategische dossiers met een hoge 
moeilijkheidsgraad. Hij is heel content wat Rechteroever Nieuwpoort betreft, dat ze kunnen de voorlopige 
vaststelling doen. Om dat evenwicht te vinden, heeft men eigenaars nodig die willen mee werken, ook de 
Vlaamse overheid. De onderhandelingen met die mensen duurt lang, zelfs indien die mensen in vrienden 
of relatiekring elkaar kennen, als het puntje bij paaltje komt nl. de herbestemming van hun eigen 

gronden en nog meer, als het over de waardebepaling gaat van die grond, dan verschillen die soms van 
mening naar elkaar toe.  Daarom hebben ze dit begeleid met experten. De realisatie gebeurt door een 
consortium van privé waar de provincie geen verantwoordelijkheid draagt. In de Sol is dit juist hetzelfde. 
De realisatie is voor een consortium; Wij moeten dit afwachten, ook het openbaar onderzoek. Men kan 
over alles terechte opmerkingen maken. Op basis van adviezen beter één hoge woontoren. Het is 
natuurlijk dat er nood is, het is fenomenaal nieuw te Nieuwpoort. Men moet zorgen dat er een mix is 
tussen tweede verblijvers. Dit is een Nieuwpoort overstijgende behoefte. Heel wat geuite bedenkingen 
zijn terecht geuit maar ergens moet men landen in het dossier en keuzes maken. Eerste keuze is de 
voorlopige vaststelling, dan gaat het dossier verder zijn weg. De mensen die overblijven aangevuld met 
de nieuwelingen, die heel wat werk zullen hebben om zich in te werken in dit dossier , men gaat zien hoe 
dit verder evolueert. Zonder de provincie, onze deskundige diensten, kan dit niemand anders. Hij wil dit 

nogmaals zeggen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 55 ja-stemmen bij 7 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Spincemaille, Van Hootegem, Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Coupillie, Croes, de Bethune,  

De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, 
Hoflack, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Rollez, Roose, Soens, Van Meirhaeghe, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, 
Waelput, Wenes en Weydts. 
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De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Content, De Reuse, Lodewyckx, Ravyts, Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Rechteroever Nieuwpoort (Nieuwpoort) 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 
 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12  
 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van 

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 

 de beslissing van de deputatie van 11/03/2005 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) Opmaak van provinciaal RUP rechteroever en plan-MER in het kader van het 
goedgekeurd strategisch projectgebied Nieuwpoort (Nieuwpoort)  

 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP Rechteroever Nieuwpoort (Nieuwpoort) conform de 
VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9 

 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP Rechteroever Nieuwpoort  
(Nieuwpoort)  op 7-6-2018 ten behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 
Rechteroever Nieuwpoort (Nieuwpoort), uitgebracht in zitting van 21-6-2018 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 3-7-2018 over het voorontwerp 
PRUP Rechteroever Nieuwpoort (Nieuwpoort) en de daaruit volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP Rechteroever Nieuwpoort (Nieuwpoort) werd een plan-milieueffectenrapport (plan-
MER) opgemaakt. Op 24-04-2018 heeft de dienst Milieueffectrapportage goedkeuring verleend aan 
het plan-MER. 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp PRUP Rechteroever Nieuwpoort (Nieuwpoort) op 
25-10-2018 

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het ontwerp PRUP Rechteroever Nieuwpoort 
(Nieuwpoort)  voorlopig vast, hier als bijlage toegevoegd. 

Art. 2. De deputatie wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek. 

 
*** 
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Agendapunt 21 Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse 
Landmaatschappij voor de lokale grondenbank stroomgebied Heulebeek 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 21. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de 

Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, 
Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE VLM IN HET KADER VAN HET OPRICHTEN VAN EEN 
LOKALE GRONDENBANK STROOMGEBIED HEULEBEEK 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Artikel 2 en 42 van het provinciedecreet 
- gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; 
- gelet op het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en 

houdende wijziging van diverse bepalingen; 
- gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex; 
- gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende goedkeuring van de 

statuten van de Vlaamse Landmaatschappij; 
- gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van 

het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex; 

- gelet op de beslissing van 8 maart 2018 door de deputatie en de schriftelijke vraag aan de VLM die 
daaruit volgde voor de oprichting van een lokale grondenbank ten behoeve van de uitvoering van 
waterbeheerswerken in het stroomgebied van de Heulebeek; 

- gelet op de ontwerp inrichtingsnota ‘Naar een duurzaam productielandschap’ die de VLM in opdracht 
van de Provincie West-Vlaanderen heeft opgesteld; 

- in de ontwerp inrichtingsnota ‘Naar een duurzaam productielandschap’ potentiële zones voor 
waterbuffering werden geïdentificeerd door de VLM langsheen de Heulebeek, de Passendaelebeek en 
Papelandbeek in functie van het voorkomen van wateroverlast van de dorpskernen van Dadizele en 
Ledegem en waar mogelijk als aftappunt voor de landbouw van irrigatiewater; 

- een lokale grondenbank met bijhorend werkveld en specifieke werkingsmidddelen er kan toe 
bijdragen om de verwerving van de landbouwgronden die benodigd zijn voor de aanleg van een 
bufferbekken in  de hierboven genoemde potentiële zones, tijdig en in der minne te realiseren; 

- een lokale grondenbank via het aanbieden van ruilgrond een oplossing kan aanreiken voor getroffen 
landbouwers die hun bedrijfsvoering maximaal wensen verder te zetten; 

- voorliggende overeenkomst kadert binnen de decretale taken van de Vlaamse Grondenbank, 
opgericht bij decreet van 16 juni 2006. 

- Het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. De overeenkomst met de VLM houdende de oprichting van de lokale grondenbank 
‘Stroomgebied Heulebeek’ in het kader van waterbeheerswerken wordt goedgekeurd. 
 

*** 
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Agendapunt 22 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht 
van diensten: opdracht van architectuur en technieken met leiding, controle en toezicht op de 
werken : verbouwing en inrichting van de Hoeve Walle voor het realiseren van klassen en 
leerplekken voor studenten PTI - campus Wetenschap & Groen Kortrijk 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Johan Rollez, N-VA-raadslid, meldt dat hij niet aanwezig kon zijn in de commissie. Hij is zeer blij 
dat de diensten zijn vragen nog hebben beantwoord en toegevoegd hebben aan het verslag, waarvoor 
zijn dank. In die antwoorden heeft hij gezien dat de raming van 1 miljoen euro gebaseerd is op vierkante 
meter van 1200 euro voor lesruimtes, en conciërgewoning en zo’n 500 euro voor andere, de stalling en 
de schuur. Hij heeft een aantal bedenkingen bij nl. hij vindt de raming aan de lage kant. Hij baseert zich 
daarvoor op zijn eigen ervaring als schepen van onderwijs in zijn gemeente, ook op het ambitieniveau 
dat we gewoon zijn van deze provincie en de foto’s maar ook op de financiële norm van Agion, die voor 
renovatie spreekt van 1385 euro per vierkante  meter op dit moment. Dat is een pak hoger van wat er 
nu geraamd wordt. 

Wat de subsidie van Agion betreft, wordt er ook van uitgegaan op dit moment van 60% , dat is 
standaard tarief van Agion voor secundair onderwijs. Men hoopt op 600.000 euro subsidie te landen 
maar hij weet niet of de verbouwing van een conciërgewoning ook zal aanvaard worden door Agion. Als 
dit niet zo is, spreekt men toch ook rap over 83.000 euro die er al vanaf gaat.   

Vervolgens heeft hij nog een bedenking. De bermen zouden onderhouden worden door schapen. Die 
schapen zouden verzorgd worden door leerlingen van het PTI. Wat is de bedoeling van de schapen? Is 
dat enkel laten grazen? Zijn ze bedoeld voor consumptie, vlees of melkproducten. Graswandelen langs 
de autosnelweg, niet het meest gezonde gras. Is dat dan nog geschikt voor consumptie? Ze zijn blij met 
hun fractie dat er een oplossing gevonden is voor het ruimte gebrek bij het PTI. Men gaat dit dossier ook 
steunen maar hij wou toch graag even deze bedenkingen uiten.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, misschien eerst nog over de kostprijs, het gaat over huisvesting 
van dieren. Het is ook een technische vraag, vanuit de commissie zouden de diensten onmiddellijk een 

antwoord geven. Voor de woning kunnen geen subsidies Agion verkregen worden. De schaapjes, er is 
een afdeling dierenverzorging. Het lijkt hem logisch dat er daar schaapjes zitten. Als ze gegeten worden, 
dan zal er wel gekeken worden of dit vlees gezond is.  

De heer Carl Vereecke, gedeputeerde zal aanvullen met de informatie dat hij uit de school kon opdoen. 
Uw vragen zijn ook bekommernissen die ook nog onzekerheden inhouden. Uw opmerkingen heb je voor 
een deel ook gelijk. Natuurlijk moeten ze ook de diensten, men heeft ook een contract recent in de raad 
gehad waarbij men nu een architect opdracht moet uitschrijven. Het zal natuurlijk ook de opdracht van 
die architect zijn om de juiste ramingen te doen. Daarna zullen de juiste besprekingen moeten gebeuren 
in de commissie  opgevolgd door de betrokken gedeputeerde om uitleg te geven aan de nieuwe 
raadsleden. Uw terechte opmerkingen is het wel zo dat men een dossier heeft met een samenwerking 
van verschillende overheden. U weet dat, de stad Kortrijk is betrokken, ABVV, de provincie, Aquafin, enz. 

In die zin is het niet alleen een dossier uit het verleden maar het zal ook met die overheden zijn dat er 
moet gesproken en overlegd worden om hun verantwoordelijkheden te ontmoeten in het gebruik van dit 
terrein.  

De dieren die nu zorgen voor plaatsgebrek in het benutten van bepaalde ruimtes op de tuinbouwschool, 
door deze te verhuizen, is dit een oplossing. 

Wat Agion betreft, dit is maximaal 60%. Bij benadering is dit een 40 of 50% . Het kan misschien hoger 
zijn, maar dan niet naar de conciërgewoning. Dit is ook geen deel van het personeel van de school. 

Die bedragen zullen concreet moeten worden opgevolgd. In de verrekening van de architect zal dit 
moeten blijken. Het aandeel van de provincie is zeer klein.  
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Het moet worden opgevolgd, er is wel een lichtpunt nl . er is nog een conciërgewoning. Dat kan 
misschien tot nut dienen van de provincie. Dit kan misschien als herbestemming. Het zijn 
toekomstbeelden, hij kan niet meer zeggen. Alles zal moeten uit de opdracht van de architect moeten 
blijken.  

De heer Johan Rollez, N-VA raadslid, hij ontkent niet dat er geen plaatsgebrek is. Dit kan een oplossing 
bieden, hij wou gewoon een punt maken. De volgende raad zal misschien geconfronteerd worden met 
een hoger kostenplaatje.  
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 22. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 

Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR DIENSTEN : OPDRACHT VAN 
ARCHITECTUUR EN TECHNIEKEN MET LEIDING, CONTROLE EN TOEZICHT OP DE WERKEN : 
VERBOUWING EN INRICHTING VAN DE HOEVE WALLE VOOR HET REALISEREN VAN KLASSEN 
EN LEERPLEKKEN VOOR STUDENTEN PTI – CAMPUS WETENSCHAP & GROEN KORTRIJK  
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42§1,1°,a 
- actieplan : 2018170043 : aanbieden secundair onderwijs  

- het voorstel van de Gebouwendienst tot het aanbesteden van de opdracht van diensten : opdracht 
van architectuur en technieken met leiding, controle en toezicht op de werken : verbouwing en 
inrichting van de hoeve Walle voor het realiseren van klassen en leerplekken voor studenten PTI – 
campus Wetenschap & Groen Kortrijk 

- het daartoe opgemaakt bestek door de dienst Gebouwen, de raming ( € 100.000 incl. BTW), en de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze  

- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
- Het bestek voor de opdracht voor diensten : opdracht van architectuur en technieken met leiding, 

controle en toezicht op de werken : verbouwing en inrichting van de hoeve Walle voor het realiseren 
van klassen en leerplekken voor studenten PTI – campus Wetenschap & Groen Kortrijk met raming 
ten bedrage van € 100.000 incl. BTW wordt goedgekeurd. 

 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
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Agendapunt 23 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van levering: vernieuwen tentoonstelling - lot realisatie van de 
scenografie en de exhibits van de educatieve tentoonstelling - Duinpanne   
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 23. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 

Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN LEVERING: 
VERNIEUWEN TENTOONSTELLING: LOT REALISATIE & INSTALLATIE VAN DE SCENOGRAFIE EN 
DE EXHIBITS VAN DE EDUCATIEVE TENTOONSTELLING IN HET PROVINCIAAL 

BEZOEKERSCENTRUM DUINPANNE  
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan: 2018170029 Aanbieden en exploiteren van het PD de Nachtegaal 
- De opdracht van levering: vernieuwen tentoonstelling: lot  realisatie en installatie van de scenografie 

en de exhibits van de educatieve tentoonstelling in het Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming voor een bedrag van 371.650 euro excl. BTW of 449.696,50 € incl. BTW 
- De openbare procedure als gunningswijze via e-tendering (met Belgische en Europese 

bekendmaking) 
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Het bestek betreffende de opdracht van levering: vernieuwen tentoonstelling: lot realisatie en installatie 
van de scenografie en de exhibits van de educatieve tentoonstelling in het Provinciaal Bezoekerscentrum 
Duinpanne met een raming ten bedrage van 371.650 euro excl. BTW of 449.696,50 € incl. BTW,  wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de openbare procedure via e-tendering (met Belgische en 
Europese bekendmaking) 
 

*** 
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Agendapunt 24 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht 
van diensten: aanstelling van een dienstverlener inzake de uitvoering van en de rapportering 
over het archeologisch vooronderzoek periode 2019-2020 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 24. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 

Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, 
Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, 
Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN DIENSTEN: AANSTELLING VAN EEN 

DIENSTVERLENER INZAKE DE UITVOERING VAN EN DE RAPPORTERING OVER HET 
ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 42 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2018170040 Coördineren en ondersteunen van het 

(bovenlokale) mobiliteitsbeleid 

- De opdracht van diensten: aanstelling van een dienstverlener inzake de uitvoering van en de 
rapportering over het archeologisch vooronderzoek periode 2019-2020 

- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de diensten voor een bedrag van 125.436 euro excl. BTW  

- De Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 
- De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van diensten: aanstelling van een dienstverlener inzake de 
uitvoering van en de rapportering over het archeologisch vooronderzoek periode 2019-2020 met raming 
ten bedrage van 125.436 euro excl. BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 25 Goedkeuren van de bestekken en de gunningswijze (lot 1: 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en lot 2: 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van 
werken: nieuwbouw conciërgewoning Bioloods in het proefbedrijf biologische tuinbouw op de 
site Inagro 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 25. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 

GUNNINGSWIJZE (VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR WERKEN: BOUWEN NIEUWE 
CONCIËRGEWONING –LOT 1 : RUWBOUW EN AFWERKING VOOR DE BIOHOEVE EN HET BESTEK 
EN DE GUNNINGSWIJZE (ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR WERKEN: BOUWEN NIEUWE 
CONCIËRGEWONING –LOT 2 : TECHNIEKEN VAN INAGRO 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 
van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 

- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 
- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42§1,1°,a 
- actieplan : 2018170048 :  Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. 

de land- en tuinbouw 

- het aanbesteden van de opdracht voor werken : bouwen van een nieuwe conciërgewoning voor de 
Biohoeve van Inagro  

- het daartoe opgemaakt bestek door Paul Verbanck, de raming van de werken op  

€ 285.320,23 incl. BTW, en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking als gunningswijze voor lot 1 : ruwbouw en afwerking 

- het daartoe opgemaakt bestek door Paul Verbanck, de raming van de werken op  

€ 77.630,31 incl. BTW, en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als 
gunningswijze voor lot 2 : technieken 

- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
Het bestek voor de opdracht voor werken: bouwen nieuwe conciërgewoning voor de Biohoeve van Inagro 
– lot 1 : ruwbouw en afwerking met raming ten bedrage van € 285.320,23 incl. BTW wordt goedgekeurd. 
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Art. 2: 
De opdracht lot 1 : ruwbouw en afwerking zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
 
Art. 3: 
Het bestek voor de opdracht voor werken: bouwen nieuwe conciërgewoning voor de Biohoeve van Inagro 
– lot 2 : technieken met raming ten bedrage van € 77.630,31 incl. BTW wordt goedgekeurd. 
 

Art. 4: 
De opdracht lot 2 : technieken zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 

*** 
 

Agendapunt 26 Verlenen van machtiging tot het verwerven van gronden te Ardooie in 
functie van het PRUP 't Veld 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Piet Vandermersch, fractievoorzitter Open Vld,  bedankt hen om mee te stappen in de grondige 
strategie.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 26. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 61 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
 

de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Dewaele, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 

VERWERVEN VAN GRONDEN TE ARDOOIE IN FUNCTIE VAN HET PRUP 'T VELD.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- Het PRUP ’t Veld, voorlopig vastgesteld door de provincieraad in zitting van 26 april 2018;  
- De goedkeuring van de aankoop door de deputatie in zitting van 28 juni 2018; 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van percelen gelegen te Ardooie, 1ste afdeling, sectie C, 

perceelnummers 1088H en 1089 en deel van perceel 1185A met een totale oppervlakte van 

19976m² tegen een prijs van 256.858,40 EUR; 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van een perceel, gelegen te Ardooie, 1ste afdeling, sectie C, 

perceelnummer 1088G met een oppervlakte van 8584m² tegen een prijs van 112.304,04 EUR; 
- Het feit dat deze aankopen geschieden om reden van openbaar nut nl. in functie van het prup ’t 

Veld;  
- Het opmetings- en liggingsplan;  
- Het schattingsverslag;  
- het voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van percelen grond gelegen te Ardooie, 1ste afdeling, sectie C, 
perceelnummers 1088H en 1089 en deel van perceel 1185A met een totale oppervlakte van 19976m² 
tegen een prijs van 256.858,40 EUR  
 
Art. 2: 

Machtiging wordt verleend tot aankoop van een perceel grond gelegen te Ardooie, 1ste afdeling, sectie C, 
perceelnummer 1088G met een oppervlakte van 8584m² tegen een prijs van 112.304,04 EUR.  
 
Art. 3: 
Deze aankopen geschieden om reden van openbaar nut, nl. in functie van het prup ’t Veld.  
 
Art. 4: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

*** 
 

Agendapunt 27 Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond te Harelbeke / 

Deerlijk ter bestendiging van de wettelijke afstand van hoogstambomen ten opzichte van de 
eigendomsgrens 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 27. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Desoete, Dewaele, Laridon, 
Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 
Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 

Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en 
Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING VOOR HET 
RUILEN VAN GROND TE HARELBEKE / DEERLIJK TER BESTENDIGING VAN DE WETTELIJKE 
AFSTAND VAN HOOGSTAMBOMEN TEN OPZICHTE VAN DE EIGENDOMSGRENS.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De goedkeuring van de ruil door de deputatie in zitting van 20 september 2018; 
- Het feit dat door deze ruil een logische domeingrens wordt gecreëerd en de wettelijke afstand van 

hoogstambomen ten opzichte van de eigendomsgrens wordt bestendigd;  
- De akte voor het ruilen van grond , goed voor goed, gelegen te Deerlijk, 2de afdeling, sectie C, 

nummer 601 E P0000 (voorheen deel van nummer 601d), met een oppervlakte van 1506m² tegen 
grond gelegen te Harelbeke, 2e afdeling, sectie B , nummer 1 D5 P0000 (voorheen deel van nummer 
1L4), met een oppervlakte van 1236m²  (lot 2a) en kadastraal gekend als Deerlijk, 2e afdeling, 
sectie C, nummer 601 F P0000 (voorheen deel van nummer 601a), met een oppervlakte van 270m² 

(lot 2b) met een gezamenlijke oppervlakte van 1506m² 
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- Het schattingsverslag; 
- Het opmetingsplan;  
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het ruilen van grond, goed voor goed, gelegen te Deerlijk, 2de afdeling, 
sectie C, nummer 601 E P0000 (voorheen deel van nummer 601d), met een oppervlakte van 1506m² 
tegen grond gelegen te Harelbeke, 2e afdeling, sectie B , nummer  
1 D5 P0000 (voorheen deel van nummer 1L4), met een oppervlakte van 1236m²  (lot 2a) en kadastraal 
gekend als Deerlijk, 2e afdeling, sectie C, nummer 601 F P0000 (voorheen deel van nummer 601a), met 
een oppervlakte van 270m² (lot 2b), met een gezamenlijke oppervlakte van 1506m².  
 
Art. 2: 
Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut nl. ter bestendiging van de wettelijke afstand van 
hoogstambomen ten opzichte van de eigendomsgrens.  
 
Art. 3: 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

*** 
 

Agendapunt 30 Kennisgeving van de rapportering van het actuarieel en financieel 
verslag m.b.t. de 1ste en 2de pensioenpijler  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 30. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 62 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Mulder, Dewaele, Laridon, Mespreuve, 
Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbussche, 

Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De fauw, De Keyser, De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, 
Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Hoflack, Lodewyckx, Lybeer, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, 
Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandermersch, Vandevoorde, Vanlouwe, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes en 
Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 

*** 

 
Agendapunt 2 Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 39 ja-stemmen tegen 27 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Croes, de Bethune, 
De Block, De Cuyper, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lybeer, Mommerency, 

Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Desoete, Mespreuve, Schotte, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, De Reuse, 
De Roo, Herman, Himpe, Lodewyckx, Pillaert, Ravyts, Rollez, Tavernier, Vanlouwe, Verwimp en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET BUDGET 2019  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42, 43 en 142; 
 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, gewijzigd bij 

het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, 
artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 30 
april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en ter uitvoering van 
artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 het decreet van 29 juni 2012 met betrekking tot de wijziging van het Provinciedecreet van 9 
december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten , de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

 het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 het besluit van de Provincieraad dd. 27 april 2017 betreffende de vaststelling van de wijziging 

van het kader voor de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur West-Vlaanderen voor 
de periode 2018-2019 binnen de legislatuur 2013-2018; 

 de besprekingen in het managementteam; 
 het voorstel van de deputatie (dd. 4 oktober 2018). 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

De provincieraad keurt het budget 2019 goed. 
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De heer Guido Decorte, gedeputeerde, geeft toelichting bij zijn bevoegdheden (bestuurlijke organisatie, 
algemene en ondersteunende dienstverlening, gebiedsgerichte werking en milieu, landschap en natuur). 
 
 
Hij geeft aan dat 2019 een overgangsjaar is en licht achtereenvolgens de budgetten toe met betrekking 
tot bestuurlijke organisatie, gebiedsgerichte werking en milieu, landschap en natuur. 
 
Wat betreft bestuurlijke organisatie wordt ingezet op werken aan een efficiënte organisatie. De 

gedeputeerde toont de daarvoor voorziene budgetten binnen volgende diensten; accommodatie, archief, 
griffie en communicatie. 
 
In verband met accommodatie wordt een overzicht gegeven van volgende uitgaven en eventuele 
inkomsten; uitleendienst, personeelsrestaurant, meettoestellen voor de meetploeg en logistieke 
ondersteuning waarbij de kosten voor de verzending sterk zijn gedaald doordat er minder aangetekende 
zendingen worden verstuurd. Ten slotte wordt duiding gegeven bij de voorziene budgetten voor het 
wagenpark (brandstof en aankoop).  
In het budget van de griffie zijn volgende uitgaven voorzien; werking en ondersteuning provincieraad en 
deputatie en ondersteunen van lokale verkiezingen. 
In verband met communicatie wordt budget voorzien voor de samenwerking van de regionale televisie, 
ondersteuning van evenementen, het tolhuis, de grafische dienst, corporate communicatie en 

campagnes. 
Wat betreft gebiedsgerichte werking wordt per regio een overzicht gegeven van de lopende projecten en 
de daarin voorziene uitgaven en inkomsten, alsook de voorziene samenwerkingsverbanden en 
gebiedsinrichtingsprogramma’s. 
 
Wat betreft milieu, landschap en natuur komen achtereenvolgens de groendienst, IVA Zwin en Minawa 
aan bod. 
 
Via de groendienst wordt er verder geïnvesteerd in de provinciale domeinen waarbij aandacht wordt 
besteed aan het uitbouwen van speelterreinen en –natuur. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van 
projecten van de groendienst die door andere diensten worden uitgevoerd. 
IVA Zwin zal inzetten op de aankoop of leasing van fietsen naar aanleiding van het kralensnoer, de 

nieuwe fiets- en wandeldijk rond het Zwin. Daarnaast is het budget voor de gidsen gestegen, waarin ANB 
zal meefinancieren. Het budget voor de promotie (communicatie) rond het Zwin is met 8% gedaald 
omdat het Zwin ondertussen al enige tijd geopend is. Er worden inkomsten voorzien uit de verkoop in de 
shop, inkom- en parkeergelden. 
De dienst Minawa zet onder andere in op het steunpunt duurzaam bouwen acasus, vergroening van 
speelplaatsen, inrichting van de Duinpanne, masterplan Raversyde en cameratoezicht in De Gavers. 
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de bosgroepen, regionale landschappen en 
stadslandschappen. Tenslotte wordt aandacht besteedt aan het integraal klimaatbeleid en het luik 
wonen. 
 
Vraagstelling bestuurlijke organisatie 

 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, merkt op dat de provincie een uitgebreid wagenpark heeft 
en vraagt welke criteria worden gehanteerd bij de aankoop van nieuwe vervoersmiddelen, hoeveel van 
de gemotoriseerde voertuigen duurzaam (hybride of elektrisch) zijn en wat de toekomstvisie van de 
provincie is bij volgende aankopen. 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, merkt op dat in de begroting het bedrag voor de 
werkingssubsidies voor de politieke organen berekend is op basis van 35 raadsleden in plaats van 36 
raadsleden.  
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, schetst dat een aantal gemeenten gebruik maken van een 
livestream om hun gemeenteraad uit te zenden en vraagt of een livestream mogelijk is voor de 

provincieraad.  
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, antwoordt dat bij de aankoop van nieuwe wagens rekening wordt 
gehouden met de functionele vereiste, namelijk de noden en eisen van de dienst. Daarna volgt een 
marktonderzoek door de wagenparkbeheerder en wordt het brandstoftype onderzocht en voorgesteld 
door de dienst accommodatie in overleg met de dienst interne milieuzorg. De milieukenmerken wegen 
sterk door in de puntentoekenning bij de beoordeling. Daarna geeft de gedeputeerde een overzicht van 
de duurzame wagens. Betreffende de toekomstvisie wordt er op gewezen dat deze sector snel evolueert 
en er gestimuleerd wordt om steeds duurzamer te kiezen maar dat er nog steeds moet rekening worden 
gehouden met de beperkingen. Zo zijn er weinig zware vervoersmiddelen die duurzaam zijn en zijn er 
beperkte tankmogelijkheden voor CNG. 
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De heer Guido Decorte, gedeputeerde, bevestigt dat de berekening betreffende de werkingssubsidie voor 
de politieke organen inderdaad is gemaakt op basis van 35 raadsleden in plaats van 36 raadsleden en 
dat dit zal worden aangepast in de eerstvolgende budgetwijziging. 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, stelt voor om het voorstel betreffende livestream mee te nemen 
in de besprekingen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met focus wtv. De ervaring in eigen 
gemeente leert echter dat weinig mensen kijken. Ondanks de reeds geleverde inspanningen om de pers 
op de hoogte te houden zal dit verder onderzocht worden. 

 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, merkt op dat niet enkel met focus wtv onderhandeld moet 
worden maar dat er ook zelfstandige bedrijven zijn die dit misschien aan gunstigere prijzen kunnen 
aanbieden en dat de kijkcijfers in de gemeente Oostende relatief hoog zijn. 
 
De heer Luk Hoflack, onafhankelijk raadslid, maakte de optelsom en merkt op dat er 18 duurzame 
wagens zijn binnen de provincie. Hij vraagt wat het aandeel van deze duurzame wagens is binnen het 
totale wagenpark.  
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, is niet op de hoogte van het totale aantal wagens maar wijst er 
op dat de verduurzaming van het wagenpark een recente beweging is en er nog een belangrijke weg af 
te leggen is. 

 
Vraagstelling milieu, landschap en natuur 
 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, vraagt welke soort laadpalen, voor fietsen, wagens en 
snellaadpalen, worden geplaatst op de domeinen. Daarnaast vraagt hij of er wordt nagedacht over een 
publiek private samenwerking om het aantal laadpalen op strategische plaatsen binnen de provincie op 
te krikken. Vervolgens vraagt hij of er financiële stimuli komen voor bedrijven om laadpalen te plaatsen 
die ook publiek gebruikt kunnen worden en of particulieren initiatief kunnen nemen tot het plaatsen van 
dergelijke laadpaal met steun van de provincie. Tenslotte wordt gevraagd of een overzicht kan worden 
gegeven van de laadpalen die in 2018 geplaatst zijn en die op stapel staan in 2019. 
 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, antwoordt dat Eandis momenteel 2500 laadpalen plaatst op het 

publieke domein van alle Vlaamse gemeenten. Eandis heeft hiervoor een opdracht uitgeschreven en die 
werd gegund aan een Nederlandse firma. De opdracht omvat zowel het plaatsen als het exploiteren van 
de laadpalen. De provincie heeft zich aangesloten bij deze opdracht voor 18 oplaadpunten/9 palen op 
verschillende locaties, waarvan er al 3 operationeel zijn. Er wordt een overzicht gegeven van waar deze 
palen zich bevinden en komen. Deze palen laden regulier tot halfsnel. 
Er komen geen laadpalen voor fietsen omdat de vraag hiernaar zeer laag is. Het is namelijk goedkoper 
om een fiets thuis op te laden dan aan een laadpaal waardoor dat ook geen praktisch businessplan is en 
geen operator gevonden wordt. Er wordt wel gekeken of het mogelijk is om lockers te plaatsen in de 
domeinen voor mensen die hun batterij afkoppelen tijdens een bezoek aan het domein. 
Wat betreft de publiek-private samenwerking heeft de provincie zich aangesloten bij het enige contract in 
Vlaanderen omtrent laadpalen.  

Er worden geen financiële stimuli voorzien voor bedrijven omdat dit zeer complex is en varieert van 
bedrijf tot bedrijf. De provincie begeleidt wel bedrijven via het pendelfonds maar de subsidie komt van 
Vlaanderen. 
Het contract met Eandis voorziet in de mogelijk om laadpalen bij particulieren te plaatsen maar er moet 
een minimumafname zijn wat voor problemen kan zorgen. Daarnaast is het voor een particulier 
goedkoper om zonder laadpaal op te laden.  
Een overzicht van alle laadpalen is terug te vinden op oplaadpunten.org. 
Tenslotte is de toekomstvisie om eerst de geplande laadpalen verder te plaatsen en daarna opnieuw 
potentieonderzoek te voeren en na te gaan waar de hoogspanning kan verhoogd worden om bijkomende 
laadpalen te zetten. 
 
Mevrouw Christine Beke, Sp.a-raadslid, merkt op dat bij grote drukte in het Zwin de bezoekers gratis 

binnen glippen en vraagt of het toezicht zal worden verbeterd in 2019. Zij stelt voor een badge met 
barcode in te voeren die gevalideerd moet worden aan de toegangscontrole.  
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, wijst er op dat de uitgang van domein Raversyde voor 
conflict zorgt tussen bezoekers die het domein verlaten en fietsers die op de Duinenweg rijden. Hij 
vraagt of er een overleg is geweest met de stad Oostende om dit veiliger te maken en of dit voorzien is 
in de heraanleg van het domein.  
 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, merkt op dat vanuit de Vlaamse regering de vraag is 
gesteld aan de lokale besturen om een voortrekkersrol te spelen bij duurzame en hernieuwbare energie. 
Hij vraagt wat de stand van zaken is omtrent het aantal zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen 
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op provinciale gebouwen en welke investeringen gepland zijn in 2019. Daarnaast vraagt hij of de 
provincie een voortrekkersrol neemt in innovatieve technieken. 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, antwoordt dat IVA Zwin de toegangscontrole grondig aan het 
herbekijken is. Het is echter geen makkelijke oefening, er is namelijk een groot verschil wanneer er een 
groot aantal bezoekers is ten opzichte van een rustigere dag. IVA Zwin is zich bewust van het probleem 
en zal hier werk van maken. 
 

De heer Guido Decorte, gedeputeerde, erkend dat er een conflict is met de fietsers aan de uitgang van 
het domein Raversyde. Dit wordt momenteel tijdelijk opgelost door halverwege kegels te plaatsen op het 
fietspad zodat fietsers gewaarschuwd zijn. In het masterplan is voorzien dat daar een pleinfunctie wordt 
gecreëerd waardoor fietsers een omwegje zullen moeten maken en niet aan een grote snelheid langs 
kunnen rijden. Dit is voorzien in het budget van het masterplan Raversyde maar er moet nog een 
prioritaire rangorde opgemaakt worden. 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, geeft een overzicht van de locaties waar reeds zonnepalen, 
warmtepompen en zonneboilers aanwezig zijn. In 2019 is voor 190.000 euro aan investeringen gepland. 
Alle overheidsgebouwen moeten op de dag van vandaag voldoen aan de BEN-voorwaarden waardoor we 
verplicht zijn daar verder op in te zetten. In eerste instantie wordt verder ingezet op zonnepanelen, 
zonneboilers en warmtepompen, in de toekomst kan eventueel gekeken worden om innovatieve 

technieken in te zetten. 
 
De heer Luc Coupillie, NV-A-raadslid, vraagt verduidelijking omtrent de omleiding die gemaakt zal 
worden voor de fietsers zodat voetgangers ontweken worden aan de uitgang van het domein Raversyde. 
 
De heer Guido Decorte, gedeputeerde, antwoordt dat in het masterplan een pleinfunctie is voorzien ter 
hoogte van de Duinenweg waardoor de fietsers nog door kunnen rijden, maar vertraagt zullen worden. 
Dit blijkt de enige haalbare oplossing.  
 
 
De heer Franky De Block gedeputeerde, geeft een toelichting bij zijn bevoegdheden (toerisme en 
recreatie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en weginfrastructuur). 

 
Hij zal de budgetten van westtoer, mobiliteit en ruimtelijke ordening elkaar toelichten en wijst er op dat 
2019 een overgangsjaar betreft. 
 
Een eerste bevoegdheid die aan bod komt is westtoer. Er wordt ingezet op het beleidsplan Leiestreek via 
verschillende campagnes en publicaties alsook het interregproject Golden Lys dat in zet op een digitale 
vaarkaart. In de regio kust worden een aantal acties genomen waarbij de rode draad fotospots aan zee 
is. Ook voor Beaufort en tentoonstellingen (Zwin en Seafront) wordt budget voorzien. Daarnaast wordt 
ingezet op het culinaire en de waterbeleving van sportclubs. In het Brugse Ommeland wordt het accent 
gelegd op de kastelen, worden de topbelevingen in een nieuw jasje gestoken, wordt verder ingezet op 
het wandelnetwerk en ook de couleur locale in de polders krijgt voldoende aandacht. In de Westhoek 

wordt het hoofdcampagnethema van de bergen naar de zee waarbij de uitkijkpunten en 
landschapsfotografie een grote rol spelen. Verder blijft westtoer inzetten op het Q-label voor 
etablissementen, toeristische infopunten, 100 jaar WOI, familiegeluk en zorgtoerisme. De uitkijkpunten 
worden verder uitgerold, er komen een aantal nieuwe routes en een picknickplan, groepstoerisme wordt 
gepromoot en provinciebreed zal openbaar vervoer verder gepromoot worden. Ook in het kenniscentrum, 
de grote troef van westtoer, wordt verder geïnvesteerd.  
 
Een tweede bevoegdheid die aan bod komt is mobiliteit. Ook daar wordt ingezet op een nieuwe, 
duurzame mobiliteit. Betreffende het versterken van fietsinfrastructuur staan er 10 projecten 
fietsinfrastructuur en 5 projecten rond fietssnelwegen op stapel. Er wordt verder ingezet op het 
sensibiliseren van bedrijven en particulieren via het project de testkaravaan alsook op trage wegen. 
Daarnaast zijn nog enkele infrastructuurwerken voor de eigen diensten gepland. 

 
Tenslotte komt de bevoegdheid ruimtelijke ordening aan bod. Er wordt een overzicht gegeven van de 
voorziene budgetten en de voorziene PRUP’s.  
 
Vraagstelling ruimtelijke ordening 
 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, merkt op dat er in totaal 692.000 euro voorzien is in het budget 
voor ruimtelijke ordening en dat het project de SOL 615.000 euro heeft gekost. Ze vraagt zich af of er 
wel voldoende budget voorzien is voor ruimtelijke ordening gezien de lopende en de in 2019 op te 
starten projecten. 
 



NOTULEN PROVINCIERAAD 20/11/2018 

 

De heer Franky De Block, gedeputeerde, antwoordt dat betreffende de SOL enkel nog een afrekening 
volgt van Orientes, het studiebureau. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat het budget 
een raming is en dat er door omstandigheden altijd wijzigingen kunnen voorkomen. De raming is door de 
diensten opgemaakt in eer en geweten op basis van de ervaringen uit het verleden. De SOL was een 
uitzonderlijk groot project, niet alle projecten vergen dergelijk groot budget. Er volgt een overzicht van 
de uitsplitsing van het budget voor de verschillende PRUP’s. Tenslotte wordt geconcludeerd dat het 
voorziene budget een realistische schatting is rekening houdend met de huidige kennis en stand van 
zaken. 

 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, merkt op dat er 40.000 à 50.000 euro wordt voorzien voor het 
PRUP in Koksijde, ook een groot projectgebied, en vraagt waarom het budget van de SOL opgelopen is 
tot 615.000 euro. 
 
De heer Franky De Block, gedeputeerde, antwoordt dat een overzicht van de gemaakte kosten voor het 
project de SOL bezorgd kan worden. In het project de SOL zijn een aantal kosten gemaakt die ook 
verder hun nut hebben, zoals bijvoorbeeld de aankoop van gronden voor het fietspad 
 
Agendapunt 15 Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 van Westtoer apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 66 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R.,Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, 
Desoete, Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De Keyser,  
De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, 
Waelput, Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET GOEDKEUREN VAN HET BUDGET 2019 VAN 
WESTTOER APB 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inz. art. 43 §2, 23°, houdende de bevoegdheid van de provincieraad tot 

goedkeuren van het budget van een autonoom provinciebedrijf (apb) 
- het provinciedecreet, inz. art. 236 lid 3, houdende de vaststelling van het budget door de raad van 

bestuur van het apb en het ter goedkeuring voorleggen aan de provincieraad 

- het besluit van de provincieraad dd. 25 oktober 2012, houdende de vaststelling van de statuten van 
Westtoer apb, inz. art. 27 § 3, waarbij de raad van bestuur het budget vaststelt en jaarlijks uiterlijk 
op 31 oktober, het budget van het volgend boekjaar ter goedkeuring aan de provincieraad, voorlegt 

- de vaststelling van het budget 2019 van Westtoer in de bijeenkomst van de raad van bestuur van 
Westtoer apb dd. 16 oktober 2018 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de beheerscyclus 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

- het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 

oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en 
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de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 

- het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 betreffende de goedkeuring van de 
beheersovereenkomst 2014-2018 tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 

- het budget 2019 van Westtoer apb conform de regels van de beleids- en beheerscyclus 
- het voorstel van de deputatie 

 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: 
Het budget 2019 van Westtoer apb wordt goedgekeurd. 

 
 
 
De heer Carl Vereecke, gedeputeerde, geeft een toelichting bij zijn bevoegdheden (algemene 
financiering, budget en stedenbouwkundige aangelegenheden, personeel, informatietechnologie, 
onderwijs, specifieke voorzieningen, bovenlokale veiligheidsopleidingen en – initiatieven.  
 
 
Hij licht achtereenvolgens de budgetten toe met betrekking tot bestuurlijke organisatie, personeel, 
specifieke voorzieningen, onderwijs en bovenlokale veiligheidsopleidingen en -voorzieningen.   
 
Wat betreft bestuurlijke organisatie staat de gedeputeerde stil bij financiën, hij toont de totaalbedragen 

van uitgaven en inkomsten wat betreft exploitatie en investeringen, evenals de op te nemen leningen. De 
inkomsten en uitgaven worden verder toegelicht aan de hand van een taartdiagram.   
De gedeputeerde staat stil bij het aandeel van personeel/totale exploitatie-uitgaven (40 % bij het initieel 
budget 2017 en 37% bij de jaarrekening 2017). 
Verder overloopt de gedeputeerde beknopt de opcentiemen van de onroerende voorheffing en de bestemde 
gelden. 
 
Wat betreft ICT stipt de gedeputeerde aan dat het provinciebestuur in de vorige bestuursperiode 
geïnvesteerd heeft in glasvezelkabel. Nu zit men in de laatste fase waardoor in exploitatieuitgave 7.4 
miljoen EUR niet meer moet worden uitgegeven door die glasvezelkabel.  
 

Wat betreft het personeel staat de gedeputeerde stil bij de dotatie voor Vonk apb, en het 
patrimoniumbeheer, hetwelk een constante is doorheen de jaren. Verder wordt gewezen op de 9 
beleidsprincipes die voor ogen worden gehouden en die ervoor hebben gezorgd dat er minder 
personeelsuitgaven gebeurden, doch zonder dat er werd ingeboet aan de kwaliteit van de diensten.  
 
Inzake de specifieke voorzieningen vermeldt de gedeputeerde de site Transfo Zwevegem, de Gavers en 
het zwembad Lago. 
 
Wat betreft het onderwijs geeft de gedeputeerde toelichting over de uitgaven voor het PTI, meer bepaald 
de uitdagingen voor de middenschool, de nieuwe opleidingen fietstechniek en industriële wetenschappen, 
het BSO dier, de grote projecten Interreg, Erasmus en ESF en de opvolging van de directie. Ook de 
onroerende opdrachten worden overlopen.  

Wat betreft het gecoördineerd en flankerend onderwijs vermeldt de gedeputeerde het gegeven dat in het 
volwassenenonderwijs consortia zijn verdwenen en een passende oplossing moet worden gevonden. Verder 
werden de meerwaarden van de provincie overlopen zoals Technoboost, het Steam It-Project, 
cybersecurity en het Huis van het Leren. 
 
Wat betreft de bovenlokale veiligheidsopleidingen en -voorzieningen verwijst de gedeputeerde naar de 
ondersteuning van het provinciaal opleidingscentrum te Zedelgem en de inbreng van de provincie om de 
site te moderniseren (o.a. de parking) en de toelagen voor de werking, het onderhoud van de databank 
van de seingevers en het WFIV.  
Tenslotte toont de gedeputeerde welke bedragen voorzien zijn voor de MUG-Heli, het West-Vlaams, de 
Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) en de Vrijwillige Blankenbergse 
Zeereddingsdienst (VBZR). 
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Vraagstelling ICT - WiFi 
 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld-fractievoorzitter, stelt dat Infrax sedert eind 2016 aan de aangesloten 
gemeenten / vennoten de mogelijkheid biedt om een publieke wifi aan te bieden op openbare plaatsen 
zoals straten en pleinen, en dat via de eigen glasvezelinfrastructuur die Infrax ondertussen heeft 
uitgebouwd in tal van aangesloten kabelgemeenten. De heer Dumarey wijst op de voordelen van publieke 
wifi (waaronder verzameling van informatie, dewelke automatisch wordt gegenereerd een welke door de 
gemeentes kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld meer veiligheid te garanderen, verkeersstromen 

efficiënter te organiseren, parkeerbeleid en aansturen van slimme verlichting. De heer Dumarey stelt zich 
de vraag wat de status is van openbare wifi-dekking van de provinciale domeinen, welk budget hiervoor 
wordt uitgetrokken en of er een ondersteunend programma naar de steden en gemeenten toe uitgewerkt 
wordt, teneinde hen te stimuleren om in te zetten op deze openbare gratis wifi. 
 
Gedeputeerde Vereecke antwoordt dat wat de domeinen betreft, er in de evenementenweide in de Gavers 
een 9-tal wifi-antennes aanwezig zijn. Ook in Bulskampveld is een studie lopende om een aantal antennes 
te plaatsen. Meer algemeen neemt de groendienst bij de herinrichting van bepaalde plaatsen voor 
groenvoorziening steeds de vraag met betrekking tot wifi-antennes steeds meegenomen. 
Specifiek voor wat betreft het Bulskampveld, stelt de gedeputeerde dat het jammer zou zijn om de 
antennes nu reeds te plaatsen en dan na de herinrichting door de groendienst dit nogmaals gedaan zou 
moeten worden. De gedeputeerde stelt verder dat ook Raversyde vragende partij is, maar dat hier nog 

geen actie ondernomen werd omdat ook de volgende raad en deputatie dit wellicht in het meerjarenplan 
zal voorzien. 
Telkens wanneer een dienst dergelijke specifieke vraag stelt met betrekking tot een provinciaal domein, 
kijkt de dienst ICT zo snel mogelijk voor een oplossing, gezien dit beperkte investeringen zijn, en dit zaken 
zijn die ad hoc kunnen worden voorzien. Budgettair gezien betekende de plaatsing in de Gavers voor de 
zwemzone een bedrag van 5.635 EUR incl. BTW en voor de evenementenweide een bedrag van 12.485 
EUR incl. BTW. De huurprijs en onderhoud voor beide samen komt neer op 436 EUR incl. btw per maand. 
Deze zaken kan de provincie dus zeker budgettair aan en behoeft geen speciale budgetinschrijvingen. 
Wat betreft de ondersteuning van de gemeentebesturen kan worden vastgesteld dat Infrax (wordt samen 
met Eandis in 2019 ‘Fluvius”) reeds een goede samenwerking heeft met de gemeentebesturen om het 
aanbod uit te bouwen, zodat de provincie in eerste instantie geen tweede speler worden. Het is de 
bedoeling van Fluvius om in het ganse grondgebied van Fluvius de samenwerking met gemeentebesturen 

nog op te voeren. Stel dat de gemeentelijke ondersteuning vanuit Fluvius onvoldoende zou blijken, dan 
heeft de provincie nog steeds de mogelijkheid om bij te sturen.  
 
 
Vraagstelling belastingen 
 
De heer Alex Colpaert, Groen-raadslid, stelt een vraag in verband met de belastingen en meer bepaald 
over het feit dat bepaalde gezinnen het recht hebben op een verminderd tarief, dit recht op heden niet 
kunnen doen gelden. Op heden is er nog geen zekerheid van de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid 
en men zou de toepassing laten afhangen van de beschikbaarheid van deze gegevens in de Kruispuntbank; 
dit moet technisch bekeken worden en dan pas kan worden beslist als het reglement nog in 2019 of in 

2020 kan worden gewijzigd. Het reglement zou zeker in 2019 gewijzigd moeten worden en als er geen 
gegevens uit de kruispuntbank kunnen komen daarover dan zou een mogelijkheid voorzien moeten worden 
om bezwaar in te dienen voor de gezinnen die uit de boot te vallen; een bezwaar dat ook zou moeten 
geformuleerd zijn op het formulier (aanslagbiljet) dat mensen krijgen en waarop duidelijk wordt 
aangegeven wat de mogelijkheid is voor personen met een beperking en die het verhoogde tarief genieten 
en daardoor ook een vermindering van de provinciebelasting. 
 
Gedeputeerde Vereecke stelt dat dit reeds besproken geweest is in Deputatie en daarbij gesteld heeft dat 
zij de bereidheid had om dit aan de volgende deputatie en raad mee te geven en zelfs daar opdracht voor 
te geven in de huidige raad en deputatie om de kruispuntbanksamenwerking zo vlug mogelijk te 
onderzoeken.  Alle belastingsreglementen zijn uitvoeringen van het meerjarenplan en nu doen we lopende 
zaken. Het is niet de bedoeling dat mensen voor het belastingreglement dat gestemd is ‘18 nog eens 

betalen in ’19. De belasting moet gevestigd zijn voor juni 2020, maar het is niet de bedoeling om daar 
anderhalf jaar mee bezig te zijn; het onderzoek zal worden afgerond begin 2019. Van zodra de gegevens 
vlot kunnen opgevraagd worden in de kruispuntbank, zal direct een overeenkomst worden gemaakt, die 
onmiddellijk zal worden uitgevoerd in de kohieren, zodat minimaal mensen vergeten worden en iedereen 
gelijk behandeld wordt. De financiële dienst weet ook dat we daar aandacht aan zullen geven en met 
volgende deputatie met aangepast reglement in raad zal komen en we weten dat we dan pas uitvoering 
kunnen geven aan dat reglement. 
Ook de ontvanger moet even wachten op uitvoering van het reglement, alles moet eerst duidelijk zijn 
vooraleer er uitvoering aan gegeven kan worden.  
 
De heer Alex Colpaert wijst nogmaals op het belang van een overgangsmaatregel (bezwaar). 
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Vraagstelling bij punten 12 en 14 
 
De heer Luk Hoflack, onafhankelijk raadslid, stelt een vraag met betrekking tot de punten 12 en 14. De 
punten toelichtende nota’s bij deze punten gaan beiden over tweede verblijven, terwijl punt 14 over 
opcentiemen onroerende voorheffing zou moeten gaan. 
 
Mevrouw Eliane Spincemaille, Voorzitter van de Raad, stelt dat dit inderdaad een fout is, die reeds werd 

rechtgezet in Cobra.  
 
  
Tussenkomst mbt provinciebelasting 
 
De heer Rik Buyse, NVA-raadslid, stelt dat de belastingsverordeningen inzake de provinciebelasting op 
bedrijven, die we geacht worden goed te keuren, ook weer dit jaar een stijging kennen, niet alleen in 
basistarief maar ook in absolute cijfers. De deputatie stelt dan wel dat er een indexatie wordt toegepast 
zodat geen sprake is van belastingverhoging, maar de cijfers spreken voor zichzelf; in 2015 werd een 
absoluut bedrag van 18,2 miljoen euro gebudgetteerd als provinciebelasting op bedrijven; vandaag wordt 
het budget voor 2019 goedgekeurd, goed voor een inkomst van diezelfde belasting van 20.850.000 euro. 
Dit betekent een verhoging van 2.650.000 euro, of een stijging van net geen 15% in 4 jaar tijd. 

Inflatiecijfers in België zijn bekend; 2016 was 2,03%; 2017 was 2,13%; 2018 was 1,95%; en volgens 
experts wordt de inflatie voor 2019 verwacht op 1,9%. Cumulatie van deze cijfers resulteert in een stijging 
van (afgerond) 8,5%; terwijl de inkomsten uit deze specifieke belasting met bijna 15% stijgen in absolute 
cijfers. West-Vlaanderen is een ondernemende provincie en het aantal bedrijven blijft stijgen en deze 
bedrijven spijzen de provinciekas. We zullen deze belastingsverordening niet goedkeuren, omdat dit niets 
anders is dan een verkapte belastingsverhoging.   
 
De heer Peter Roose, S.pa-fractievoorzitter, stelt dat de cijfers zoals voorgesteld niet helemaal correct zijn.   
Er wordt enkel rekening gehouden met de inflatie, terwijl ook rekening gehouden moet worden met de 
onroerende voorheffing en het totale kadastraal vermogen van de provincie. In vergelijking met 4 à 5 jaar 
geleden is het kadastraal inkomen sterk toegenomen, waardoor de belastingsbasis is toegenomen, en er 
dus ook een toename is van de belastingsvoet. De indexaanpassing volgt dus de inflatie. De redenering en 

vergelijking gaat dus niet op. De laatste 6 jaar zijn er geen tarieven verhoogd.   
 
De heer Rik Buyse is niet akkoord, en stelt dat er een provincie bestaat die het wel zo doet en dat dat de 
enige correcte manier van werken is. 
 
Gedeputeerde Vereecke stelt aanvullend dat niet vergeten mag worden dat het bestuur moet innen op 
basis van het belastingsreglement. In onze provincie is er een verdeling tussen bedrijven, gezinnen en 
tweede verblijven – afhankelijk van wie van de domeinen van de provincie geniet dus niet alleen bedrijven. 
De provincie werd bovendien recurrent geconfronteerd met minder inkomsten vanuit Vlaanderen (20 
miljoen euro per jaar minder). Ondanks dat feit werd geen verhoging doorgevoerd en werd er karig maar 
eerlijk bestuurd. Tenslotte heeft een stijging van bedrijfsbelasting niet altijd met indexatie te maken maar 

als er meer bedrijven bijkomen in een provincie, moeten deze bedrijven ook bijdragen.  
 
 
Agendapunt 10 Goedkeuren van de belastingverordening inzake de algemene 
provinciebelasting voor 2019 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
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Het besluit wordt aangenomen met 39 ja-stemmen tegen 23 neen-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Croes, de Bethune, 
De Block, De Cuyper, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lybeer, Mommerency, 
Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Vandermersch, Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, 
Vereecke, Verkest, Verkinderen, Wenes en Weydts. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Desoete, Mespreuve, Vanbrabant, Vandebulcke, Vanhee, en Verbeke 
en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, Himpe, Pillaert, Ravyts, 
Rollez, Van Hootegem, Vanlouwe, Verwimp en Waelput. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Schotte en de heren Colpaert, Lodewcyckx en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BELASTINGVERORDENING 
INZAKE DE ALGEMENE PROVINCIEBELASTING VOOR 2019 
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 

-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking); 

-artikel 90,2° van het provinciedecreet; 

-de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 

-de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

-het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen; 

-het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

-financieel kwetsbaardere gezinnen kunnen een ontheffing of vermindering van de belasting bekomen op 

basis van objectieve voorwaarden. Deze voorwaarden houden verband met een tegemoetkoming die 

genoten wordt op basis van een onderzoek dat reeds door andere wettelijke bevoegde instanties werd 

uitgevoerd; 

-het voorstel van de deputatie ; 

 

 

BESLUIT : 

 

Artikel. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene provinciebelasting geheven 

ten laste van de gezinnen die in de provincie West-Vlaanderen de hoofdverblijfplaats hebben op 1 januari 

van het aanslagjaar. 

 

Art. 2 -         A. Onder gezin wordt verstaan : 

1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 

2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, 

gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven. 

In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van binnenlandse 

zaken en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992, betreffende het houden van de 

bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één gezin uit : 
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a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning verenigd zijn, 

b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 

c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 

 

B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan : 

1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 

2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is 

samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door 

verwantschap verbonden zijn. 

 

Art. 3 - De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit zowel de 

bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

Art. 4 - De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het gezinslid dat 

gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin betreffen. 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar. 

De belasting is bepaald op 22,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 41,00 euro voor 

de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

Art. 5 –  

§1 A. Een gezin kan vrijstelling van de belasting bekomen indien de referentiepersoon van het gezin 

op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie (leefloon) op basis 

van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of steun 

ontvangt van een OCMW dat geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale 

staat. 

 

B. Indien de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de 

voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen, met uitzondering van diegene die 

overeenkomstig de vorige alinea (artikel 5 §1 A) volledige vrijstelling van de belasting kunnen 

bekomen, wordt het tarief vastgesteld op 18,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één 

persoon en op 33,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

§2 Voor zover het recht niet automatisch werd toegekend, dient elke aanvraag om ontheffing of 

vermindering op grond van §1, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 

volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, schriftelijk te worden aangevraagd 

bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen, Koning Leopold 

III-laan 41, 8200 Brugge. Elke aanvraag moet voorzien zijn van de nodige bewijzen. 

 

Art. 6 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld voor 

de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 

 

Art. 7 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, evenals 

de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 8 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending van 

het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na het 

verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 

provinciedecreet de dwanginvordering. 

 

Art. 9 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, worden 

ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/over-west-

vlaanderen/provinciebelastingen) binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 

http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen
http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen
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Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een ontvangstbewijs 

uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 

aanzien. 

 

Art. 10 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 

bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in voorkomend 

geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden kan de 

belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te stellen bij 

de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 
Art. 11 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Brugge. 

De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 

ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 

verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 12 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van titel 

VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikelen 

126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, 

voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 13 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2019. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting 

op bedrijven voor 2019 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 43 ja-stemmen tegen 23 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Colpaert, 
Croes, de Betune, De Block, De Cuyper, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose , Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames Castelein R., De Mulder, Desoete, Mespreuve, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, 
Himpe, Pillaert, Ravyts, Rollez, Vanlouwe, Verwimp en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 



NOTULEN PROVINCIERAAD 20/11/2018 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BELASTINGVERORDENING 
INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP BEDRIJVEN VOOR 2019 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42, §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking);  

- artikel 90,2° van het provinciedecreet; 

- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen; 

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- de heffing van de belasting moet zelf efficiënt en rendabel zijn. Aldus dienen de belastingopbrengsten 

de administratieve kosten verbonden aan de vestiging en de invordering van de belastingaanslagen te 

dekken; 

- het heffen van een minimumbelasting is gerechtvaardigd door enerzijds de noodzaak om de 

administratieve kost van de belastingheffing te dekken en anderzijds doordat kan worden aangenomen 

dat de voorziene minimumbedragen binnen de draagkracht liggen van elke belastingplichtige; 

- het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde gedifferentieerde tariefstructuur laat op 

adequate wijze toe om, bij benadering en in overeenstemming met het beginsel van de verdelende 

rechtvaardigheid, de belasting vast te stellen; 

- het oppervlaktecriterium wordt als berekeningsbasis redelijk en objectief beschouwd teneinde de 

provinciebelasting op bedrijven te berekenen; 

- de belasting beoogt belastingplichtigen met verschillende toestanden en die verscheidenheid moet 

noodzakelijkerwijs worden opgevangen in vereenvoudigde categorieën. De normen van een belasting 

kunnen niet worden aangepast naargelang de eigenheid van elk individueel geval. Er kan niet voor elk 

soort bedrijf (elk met hun eigen en meest uiteenlopende kenmerken) worden voorzien in een specifieke 

belastingregeling; 

- Verschillen inzake financiële draagkracht en/of economische rentabiliteit maken redelijk verantwoorde 

differentiatiecriteria uit voor de toepassing van het belastingreglement en het verschil in tarifering; 

- Categorieën van bedrijven die door hun aard de grond (bodem) als natuurlijk productiemiddel 

aanwenden en die in vergelijking met andere categorieën een lager rendement per vierkante meter 

oppervlakte hebben, hebben een uitzonderlijke nood aan grotere oppervlakten om een economisch 

leefbare (rendabele) exploitatie te kunnen realiseren. De tariefstructuur komt tegemoet aan de 

doelstelling van een evenwichtige spreiding in functie van de financiële draagkracht door voor land- en 

tuinbouwbedrijven hun weilanden en cultuurgronden niet te belasten; 

- het voorstel van de deputatie ; 

 

 

BESLUIT : 

 

Artikel 1 – 

 

§1 Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste van de 

natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het 

aanslagjaar op het grondgebied van de provincie : 

 een vrij beroep (inclusief stagiairs) of een zelfstandige activiteit uitoefenen; 

 een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een andere economische 

activiteit uitoefenen. 
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§2  Voor de toepassing van deze verordening wordt eenieder die houder is van een BTW-nummer 

en/of ondernemingsnummer op 1 januari van het aanslagjaar, beschouwd als een beoefenaar 

van een belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel. 

 

Art. 2 - De belasting wordt per belastingplichtige berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern 

of bedrijfsvestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  

 

Art. 3 - Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 1 

januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op : 

 

 forfaitair 107,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²; 

 voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,17 euro per m²; 

 voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,15 euro per m²; 

 de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar. 

 

Art. 4 - Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking : de totale oppervlakte, zowel bebouwde als 

onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de bedrijfsuitbating wordt gebruikt 

of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de aanliggende terreinen met inbegrip van alle 

aanhorigheden die een functionele band hebben met de uitoefening van de beroepsactiviteit of met de 

bedrijfsuitbating. 

 

Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden : 

 

a. voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond; 

b. bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de weilanden en cultuurgronden. 

 

Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging te 

beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 

 

Art. 5 - 

 

§1 Alle belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden 

uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen per 1 januari van het 

aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde formulier dat bij 

voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één maand vanaf de verzending 

ervan. 

 

§2 De administratie kan aan de belastingplichtige een ‘aangifte van wijziging’ bezorgen. Dit 

formulier vermeldt de bij het provinciebestuur gekende gegevens op basis waarvan de aanslag 

zal worden gevestigd. 

 

§3 Indien op het formulier ‘aangifte van wijziging’ onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld of 

indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari 

van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een periode van één maand vanaf de 

verzending ervan, het formulier ‘aangifte van wijziging’ met de nodige wijzigingen terugsturen 

naar het provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden bevat 

en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare toestand op 1 januari van het 

aanslagjaar, moet de belastingplichtige het formulier ‘aangifte van wijziging’ niet terugsturen 

naar het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

§4 Het formulier ‘aangifte van wijziging’, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen de in 

§3 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte. 
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 Indien de belastingplichtige evenwel de in §3 , eerste lid, voorziene verplichting niet tijdig naleeft 

en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen aanbrengt op 

het formulier ‘aangifte van wijziging’, wordt de ingediende aangifte gelijkgesteld met een gebrek 

aan aangifte binnen de in §1 gestelde termijn en/of met een onjuiste aangifte en zijn de 

bepalingen van artikel 16 van toepassing. 

 

§5 Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen formulier ontvangt, moet de 

belastingplichtige vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de nodige formulieren 

aanvragen. 

 

§6 Aangifte kan eveneens worden gedaan door middel van procedures waarbij informatica- en 

telegeleidingstechnieken worden aangewend en die het behoud van de integriteit van de 

elektronische documenten waarborgen, evenals de toerekening aan de belastingplichtige. 

Een correct ingediende elektronische aangifte wordt gelijkgesteld met een correct ingediende 

papieren aangifte of aangifte van wijziging. 

 

Art. 6 – Elke belastingplichtige die op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen één of 

meerdere nieuwe/bijkomende activiteitskernen of bedrijfsvestigingen zal gebruiken en/of die één of 

meerdere activiteitskernen of bedrijfsvestigingen sluit moet binnen de maand, uit eigen beweging, het 

provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

 

Art. 7 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. 

 

De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering 

van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige belastingvermindering. 

 

Art. 8 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld 

voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 

 

Art. 9 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, evenals 

de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 10 – Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met gewone 

aanslagen. 

 

Art. 11 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 

van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na 

het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 

provinciedecreet de dwanginvordering.  

 

Art. 12 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 

worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 

op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/over-west-

vlaanderen/provinciebelastingen) binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een 

ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 

aangezien. 
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Art. 13 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 

bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing. Deze termijn bedraagt negen maanden 

wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de deputatie is gevestigd.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 

voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijnen van zes of negen maanden 

kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te 

stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 14 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Brugge. 

De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 

ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 

verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 15 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van 

titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 

artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de 

provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 16 - Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 §1 bepaalde termijn, of in geval van onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen worden 

overeenkomstig de procedure voorzien in art. 7 van bovenvermeld decreet van 30 mei 2008. 

De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: 

 0 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding; 

 20 % van de ontdoken belasting bij een tweede overtreding, met een minimum van 25,00 euro; 

 50 % van de ontdoken belasting bij een derde overtreding, met een minimum van 55,00 euro; 

 100 % van de ontdoken belasting bij een vierde en volgende overtreding, met een minimum van 

105,00 euro. 

 

Art. 17 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2019. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting 

op tweede verblijven voor 2019 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 43 ja-stemmen tegen 22 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, 
Schotte, Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Colpaert, 
Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, Dumarey, 
Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Wenes en Weydts.  
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De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Desoete, Mespreuve, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, 
Himpe, Pillaert, Ravyts, Rollez, Verwimp en Waelput. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BELASTINGVERORDENING 
INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR 2019 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 
(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking); 

- artikel 90, 2° van het provinciedecreet; 
- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 
- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen; 
- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 
- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 – Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting gevestigd op de tweede 

verblijven. 
 
Art. 2 – Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de 
gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden 
gebruikt. 
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, 
optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale 
legger. 
 
Worden niet als tweede verblijf beschouwd: 
 

- Lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; 
- Woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans en stacaravans; 
- studentenhuizen en -kamers 

 
Art. 3 – De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het 
aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf 
verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet 
is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een West-Vlaamse gemeente. 
 
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de 
vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. 
De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 

 
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar hoofdelijk de belasting verschuldigd. 
 
Art. 4 – De belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 124,00 per tweede verblijf. 
 
Art. 5 – De belasting is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar door de belastingschuldige op 1 januari 
van het aanslagjaar verschuldigd. 
 
Art. 6 - Van zodra een op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen gelegen tweede verblijf 
niet meer gebruikt wordt als tweede verblijf of verkocht wordt, moet de belastingplichtige, uit eigen 
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beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan schriftelijk in 
kennis stellen en de nodige bewijzen indienen. 
 
Art. 7 – De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld 
voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 
 

Art. 8 -  De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, evenals 

de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 
 
Art. 9 – Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 
van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na 
het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 
provinciedecreet de dwanginvordering. 
 
Art. 10 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 
worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/over-west-

vlaanderen/provinciebelastingen) binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 
Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een 
ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 
aanzien. 

 
Art. 11 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 
bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden kan de 
belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te stellen bij 
de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 
Art. 12 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge. 
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 

ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 
verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 
Art. 13 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de 
provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Art. 14 – De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2019. 
 

*** 
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Agendapunt 13 Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting 
op jachtverloven en jachtvergunningen voor 2019  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 42 ja-stemmen tegen 23 neen-stemmen bij 1 onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Schotte, 
Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Colpaert, Croes,  

de Bethune, De Block, De Cuyper, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Rogiers, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Wenes en Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Desoete, Mespreuve, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, 
Himpe, Pillaert, Ravyts, Rollez, Vanlouwe, Verwimp en Waelput. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de heer Lodewyckx. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BELASTINGVERORDENING 
INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP JACHTVERLOVEN EN JACHTVERGUNNINGEN VOOR 2019 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking); 

- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT : 

 

 

Artikel 1 - De provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen wordt bepaald op 10 % van de 

gewestbelasting voor : 

a) de verloven geldig alle dagen ; 

b) de verloven alleen 's zondags geldig ; 

c) de jachtvergunningen. 

 

Art. 2 - Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2019. 
 

*** 
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Agendapunt 14 Goedkeuren van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing voor 2019 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de azf-
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 41 ja-stemmen tegen 23 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Cool, De Clerck, De Jonghe, Decleer, Dewaele, Laridon, Rogiers, Schotte, 
Spincemaille, Vandenbussche, Vanlerberghe en Vanryckeghem en de heren Bekaert, Colpaert, Croes,  

de Bethune, De Block, De Cuyper, De Keyser, De Plecker, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Lodeywckx, 
Lybeer, Mommerency, Naeyaert, Pertry, Roose, Soens, Tavernier, Vandevoorde, Vannieuwenhuyse, 
Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Wenes & Weydts. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames Castelein R., De Mulder, Desoete, Mespreuve, Van Hootegem, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vanhee en Verbeke en de heren Aernoudt, Bultinck, Buyse, Coupillie, De Reuse, De Roo, Herman, 
Himpe, Pillaert, Ravyts, Rollez, Vanlouwe, Verschoore en Verwimp. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE HEFFING VAN 186,22 

OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR 2019 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 (bekendmaking); 

- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming van de instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

- artikel 464/1, 1° van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 

- het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van 

de provincies 

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- op voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT : 

 

 

Artikel 1 : Het aantal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de provincie, wordt 

voor de onroerende voorheffing op honderdzesentachtig komma tweeëntwintig (186,22) vastgesteld. 

 

Art. 2 : Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2019. 
 

*** 
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Agendapunt 19 Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 van het APB Vonk 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R.,Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, 
Desoete, Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De Keyser,  

De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BUDGET 2019 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 
het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) 
en artikel 225 en volgende in het bijzonder artikel 227 
de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf Vonk goedgekeurd in de provincieraad van 22 september 
2016. 
vaststelling ven het ontwerp van budget 2019 in de Raad van Bestuur van APB Vonk op 25 september 
2018 
op voorstel van de deputeerde Carl Vereecke 
 
Besluit: 
 

Artikel 1  : De provincieraad keurt het budget 2019 goed. 
 

 
 
De voorzitter schorst de zitting. 
 
De voorzitter heropent de zitting van de provincieraad van 20 november 2018 op 21 november 2018 om 
14.00u. 
 
De voorzitter deelt volgende verontschuldigen mee: 
Castelein Reinhilde, raadslid, Content Jurgen, raadslid, De Plecker Hugo, raadslid, Decleer Hilde, raadslid, 
Janssens Tania, Van Meirhaeghe Jan.  
 

De heer Bart Naeyaert gedeputeerde, geeft een toelichting bij zijn bevoegdheden (Landbouw en visserij, 
Integraal waterbeleid, Infrastructuur en juridische aangelegenheden).   
 
Hij licht achtereenvolgens de budgetten toe met betrekking tot landbouw en visserij, integraal 
waterbeleid, infrastructuur en juridische aangelegenheden. 
 
Wat betreft landbouw staat de gedeputeerde stil bij de investeringen in Inagro vzw, waarbij een aantal 
lopende zaken worden toegelicht. Onder meer de afwerking van het kantoorgebouw van Inagro vzw en 
directe aanleg van de omgeving ervan, alsmede het eraan verbonden zonnepanelenproject en opstart 
van bouw dakserre. In de nieuwe legislatuur zal hiertoe een nieuw masterplan worden opgemaakt. 
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De gedeputeerde bespreekt vervolgens de drie thema’s rond landbouw. Allereerst product en 
productiewijze, hetgeen de landbouwer doet, ten tweede landbouw en omgeving en milieu en ten derde 
landbouw in de maatschappij.  
 
Bij de product en productiewijze wordt gewezen op het feit dat de scope breder wordt in vergelijking met 
vroeger, onder andere door droogte. Er zijn tevens nieuwe productiewijzen zoals intercropping, nieuwe 
teelten, smart farming, enz.  
Landbouw en omgeving moet steeds in dialoog gebeuren, ze zoeken samen naar een evenwicht en 

Inagro vzw zet in op begeleiding van complexere dossiers. Bij landbouw en milieu stipt de gedeputeerde 
het beperken van ongewenste emissies naar het milieu aan, denk onder meer aan de uitdaging om de 
ziektes en plagen onder controle te houden. 
Ten slotte verwijst de gedeputeerde naar het belang van het maatschappelijk draagvlak voor landbouw 
door onder andere te communiceren over wat landbouw op dit moment is, evenals door ondersteuning 
van landbouweducatie, enz. 
 
Inzake Visserij benadrukt de gedeputeerde dat de rol van de provincie veel kleiner is dan in het kader 
van de landbouw. We zijn de facilitator bij de uitvoering van het Europees Fonds Mariene Zaken en 
Visserij en hebben de leiding over de Werkgroep Kust, alsook zijn we de neutrale organisator van overleg 
tussen de diverse stakeholders. 
 

Vervolgens staat de heer Naeyaert stil bij het integraal waterbeleid. Met zijn 3.653 km aan waterlopen, 
zowel in eigen beheer als in beheer van de polders, speelt de provincie een belangrijke rol in initiatieven 
met betrekking tot wateroverlast en watertekort. Hij toont wat de budgetten zijn en brengt de 
uitdagingen van 2019 in kaart. 
 
Finaal gaat de gedeputeerde in op de plannen met betrekking tot de infrastructuur. Hij verduidelijkt de 
budgetten voor grote projecten zoals de restauratie van het Provinciaal Hof, zowel binnenin als buitenaf, 
de restauratie van het kasteel De Maere d’Aertrycke en de energetische optimalisatie en het vernieuwen 
van de dakhuid van het bestuursgebouw Boeverbos. 
 
In verband met omgevingsvergunningen stipt de heer Naeyaert een nieuw element aan, namelijk het feit 
dat de socio-economische vergunning en oude natuurvergunning geïntegreerd zijn in de 

omgevingsvergunningen. Ook rond de evaluatie van vergunningen die verleend zijn volgt een woordje 
uitleg. Enerzijds voortvloeiend uit Vlaamse opdracht, startende 30 november 2018, en anderzijds is er de 
droom van een ruimere evaluatie van verleende vergunningen waarbij, rond controversiële dossiers als 
bijvoorbeeld windmolens, een meer objectieve evaluatie kan gemaakt worden van hetgeen gebeurd is. 
  
 
Vraagstelling landbouw en visserij en Inagro vzw 
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, merkt op dat de gedeputeerde ook in de volgende 
legislatuur de bevoegdheid rond visserij zal behouden en daarenboven de heer Lodewyckx zijn mandaat 
tot provincieraadslid zal aanhouden. De bezorgdheid rond visserij is ook in de toekomst van belang. Hij 

vraagt wat de positie is van de provincie ten aanzien van de problematiek van visserij en welke de reële 
oplossing is. 
 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, geeft aan dat N-VA grote fan blijft van Inagro vzw, onder meer van 
het zonnepanelenproject. Hij verwijst naar het voorgaande jaar waarbij reeds werd aangehaald om 
middelgrote windturbines te plaatsen en in eigen energievoorziening te doen. Op heden is er niets meer 
van te horen en is het niet onmiddellijk in het budget 2019 te traceren. De heer Coupillie stelt hierbij de 
vraag of Inagro vzw nog verder gaat om dergelijke windturbines te plaatsen. 
In verband met de vraag van de heer Lodewyckx geeft de gedeputeerde aan dat de provincie niet de 
hoofdrolspeler is in visserij, maar Vlaanderen en Europa. De provincie speelt geen actieve rol maar een 
begeleidende rol in diverse werkgroepen. Het idee rijst om in de nieuwe legislatuur een overzicht te 
bieden rond alle initiatieven van de verschillende werkgroepen. Ook het promoten van de 

visserijproducten, in combinatie met een toeristisch recreatieve inslag aan de kust, is een project. Dit 
wordt getrokken samen met Westtoer apb, waarbij de nodige subsidies nog niet volledig binnen zijn om 
van start te gaan. Tot slot concludeert de heer Naeyaert dat het eigen is aan de visserij dat de 
initiatieven vrij complex zijn, zeker in geval er Europese subsidies worden opgevraagd. 
Ten aanzien van de heer Coupillie licht de gedeputeerde toe dat Inagro vzw nog steeds interesse heeft in 
de middelgrote windturbines en er reeds in juni 2018 een gesprek werd gevoerd met Stad Roeselare. Na 
verder voorbereidend werk uitgevoerd te hebben is het de bedoeling verder met Stad Roeselare rond de 
tafel te zitten en onder meer de vergunning aan te vragen voor 1 of 2 middelgrote windturbines. Verder 
uit de heer Naeyaert zijn dank voor het geloof in Inagro vzw. 
De heer Wouter Vanlouwe, N-VA-raadslid, wijst op het feit dat in de kustvisserij, op professionele basis, 
een 8-tal schepen actief zijn. Hij vraagt of de gedeputeerde een evolutie ziet in de recreanten om zich te 
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professionaliseren. Het gaat over een 600-tal recreatieve vissers die een groot deel uitmaken van de 
kustvisserij. 
De heer Naeyaert verduidelijkt dat er een aantal obstakels zijn. Enerzijds juridisch, omtrent de 
voorschriften, en anderzijds ook het feit dat mensen soms heel bewust kiezen om recreatief aan de slag 
te blijven. 
 
 
Vraagstelling infrastructuur 

 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, vermeldt dat Kasteel Wolvenhof reeds deel heeft uitgemaakt van 
diverse debatten. In 2010 heeft de provincie het kasteel in erfpacht genomen, inmiddels zijn we bijna 9 
jaar verder en heeft het kasteel nog geen bestemming. In het budget 2019 wordt 165.000,00 euro 
voorzien voor, in eerste instantie, de studie van de herbestemming. De vraag luidt op welke termijn de 
restauratie en herbestemming van Kasteel Wolvenhof wordt gezien. De heer Himpe duidt vervolgens aan 
om de voorziening van bijkomende parkeergelegenheid op te nemen in de meerjarenplanning. Ook de 
bereidheid van Stad Izegem om mee rond de tafel te zitten wordt onder aandacht gebracht. 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang fractievoorzitter, pikt hierop graag in. Hij ziet het dossier als een 
schandvlek. Een minder punt binnen de legislatuur zijn de kastelen, zijnde in erfpacht of in aankoop, 
waar weinig mee gedaan wordt. Hij hoopt dat de volgende bestuursploeg er snel een invulling aan zal 

geven, los van de restauratie. 
 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, merkt op dat Kasteel ’t Hooghe ook het voorwerp 
was van diverse debatten. Het werd een hele tijd terug aangekocht met de bedoeling er het streekhuis 
Zuid-West-Vlaanderen in onder te brengen. Ondertussen is gebleken dat deze bestemming herbekeken 
moest worden wegens te krappe behuizing. Haar vraag bestaat uit drie aspecten, welke wordt de 
concrete invulling van kasteel ’t Hooghe, welke partners en instellingen kunnen er terecht en wanneer zal 
het kasteel ingebruik kunnen worden genomen?  
 
De heer Naeyaert antwoordt ten aanzien van de heer Himpe en de heer Ravyts dat er nog diverse 
procedures moeten doorlopen worden waardoor de start tot restauratie en herbestemming van Kasteel 
Wolvenhof ten vroegste in 2025 van start zal gaan. Dit heeft te maken met de verwachte doorlooptijd 

om effectief een restauratiedossier te hebben en de nodige middelen ter beschikking te krijgen. Hierdoor 
kan natuurlijk wel geruime tijd nagedacht worden over de herbestemming. Ook private partners zijn 
hierbij niet uit te sluiten. Het blijft een uitdaging om met de aangekochte kastelen op een verantwoorde 
manier om te gaan, los van het feit dat de procedures zeer lang duren. Samen met Stad Izegem zal het 
herbestemmingsonderzoek opgestart worden en lopen alle procedures om de restauratie ook fysiek waar 
te maken. 
 
Wat betreft Kasteel ’t Hooghe beaamt de heer Naeyaert dat de restauratie reeds van start is gegaan. Er 
is wat vertraging maar de vooropgestelde timing om de restauratie te kunnen beëindigen is midden 
2019. Hij is zeer optimistisch naar realisatie en ingebruikname toe. Collega gedeputeerde Jean de 
Bethune zal er een plek creëren waar hogeronderwijs en onderzoeksinstellingen elkaar ontmoeten. 

 
Tussenkomst van de heer de Bethune, gedeputeerde, waarbij wordt verwezen naar debatten in een 
vorige Provincieraad. Hij herhaalt dat er een publieke plek zal worden gecreëerd waar alle 
kennisinstellingen, actief op het grondgebied van de provincie, elkaar kunnen ontmoeten. Er is tevens 
grote belangstelling uit het bedrijfsleven, meer bepaald vanuit Voka. Daarenboven is er een plek nodig 
waar buitenlandse academici en experten elkaar kunnen ontmoeten. De regie, dagelijks beheer, hiervan 
wordt verzekerd door de Hogeschool Vives.  
 
De heer Himpe bedankt voor de bijkomende informatie in verband met het Kasteel Wolvenhof. Hij 
reageert dat het niet aangenaam om horen is dat de vooropgestelde timing met betrekking tot de 
restauratie pas jaar 2025 is. Hij verwijst bovendien naar het ontbrekend antwoord op zijn vraag omtrent 
de bijkomende parkeergelegenheid. Hij plaatst nog een reactie op collega Ravyts waarbij gerefereerd 

wordt naar de erfpachtovereenkomst, afgesloten in 2010, waarin duidelijk werd bepaald dat het 
streekhuis erin onder zou gebracht worden. Door wijziging van de visie van de deputatie is er al een 
ruime tijd over gegaan en moet nu een oplossing gezocht worden voor de bestemming. Hij wijst erop dat 
er voortdurend op de nagel geslagen kan worden maar het belangrijk is om verantwoordelijkheid op te 
nemen en samen een oplossing te zoeken. In de voorbije 6 jaar werd dit samen met Stad Izegem 
gedaan. 
 
De heer Naeyaert beaamt dat er misschien een oplossing zal moeten gezocht worden voor de 
parkeergelegenheid. Het komt er eerst en vooral op aan om de herbestemming af te wachten en zo te 
achterhalen welke mobiliteit dit met zich uitlokt.  
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Verder wil de gedeputeerde terug koppelen met de heer Ravyts. Hij stipt aan dat er mooie zaken worden 
gedaan met onze kastelen, onder meer het Esenkasteel, Bulskampveld, kasteel De Maere d’Aertrycke, 
enz. Ook het Provinciaal Hof wordt gerestaureerd en naar functie toe gevaloriseerd. Het zijn telkens 
voorbeelden die aantonen dat de provincie goed omgaat met haar erfgoed, alleen zijn 
erfgoedvraagstukken nooit simpel. Enerzijds door de moeilijkheid van bepalen van bestemming, 
anderzijds zijn het veelal lange trajecten om de middelen te verzamelen.  
 
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, wenst nog graag terug te komen op het Provinciaal Hof. De 

inrichting en bestemming ervan heeft ook te maken met de promotie van de Provincie West-Vlaanderen 
op toeristisch vlak. Is Westtoer apb hier een betrokken partij in en werd er in dit opzicht reeds overleg 
met hen gepleegd, vraagt hij. 
De gedeputeerde beklemtoont dat het uiteraard de bedoeling is om Westtoer apb hier nauw mee te 
betrekken. De directeur van Westtoer apb zit mee in de werkgroep die de realisatie van de inrichting van 
het Provinciaal Hof begeleidt.  
 
 
Vraagstelling integraal waterbeleid 
 
De heer Luk Hoflack, Onafhankelijk-raadslid, wenst graag in te gaan op het onderdeel waterlopen, 
bufferen en sparen. Hij stelt de vraag of er op vandaag concrete dossiers zijn om spaarbekkens te 

maken. Daarenboven volgt een vraag omtrent het onderdeel infrastructuur, meer bepaald of het 
lichtgewicht groen dak Boeverbos iets helemaal nieuw is het binnen het bestuur of is er reeds ervaring 
mee. 
 
De heer Naeyaert verwijst naar de opsomming in zijn PowerPoint presentatie, voor wat betreft de 
plaatsen waar nu een spaarfunctie is voorzien bij gecontroleerde overstromingsgebieden die in aanleg 
zijn, en geeft een kort overzicht ervan. 
 
Ten slotte gaat de gedeputeerde in op de vraag omtrent het groen dak. Er is een grondige studie aan 
voorafgegaan. De speciale vorm van het hellend dak, bestaande uit zink, heeft er ook voor gezorgd dat 
het vlugger gerenoveerd moet worden dan voorzien. In kader van duurzaam beleid is men op een groen 
dak uitgekomen. De heer Naeyaert verduidelijkt de voordelen hiervan. Diverse firma’s, alsmede andere 

plaatsen waar dergelijke groen daken liggen, werden gecontacteerd. Er is slechts op 1 plaats in het dak 
bijkomende ondersteuning nodig waardoor ook de extra kostprijs voor de ondersteuning van het dak 
binnen de perken blijft. 
 
De heer Peter De Roo, N-VA-raadslid, verwijst naar de A. Het bekken van de A en het ter beschikking 
stellen van het water dat dagelijks gespoten wordt vanuit het rivierbekken de A naar de Noordzee. Ook 
in de zomer is dit het geval en stipt de heer De Roo de link met het voorbeeld aan van de 80 kilometer 
waterleiding in Kinrooi. Hij vraag de aandacht om dit ook in de toekomst verder te willen opnemen.  
 
Agendapunt 20 Akte nemen van het voorstel van het budget 2019 van Inagro vzw 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 20. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 65 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R.,Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, 
Desoete, Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 
Bekaert, Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De Keyser,  
De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET KENNISNEMEN VAN HET BUDGET 2019 
VAN INAGRO VZW 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt 
rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen: 
- art. 18 van de statuten van Inagro vzw, houdende de bevoegdheden inz. aangelegenheden die de 

vzw-wetgeving en/of onderhavige statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering van Inagro 
vzw toewijzen 

- de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw 2014-2018, 
goedgekeurd door provincieraad dd. 05/12/2013, waarbij conform art. 32 Inagro vzw haar 
beleidsvoorbereiding voor het budget jaarlijks ter kennisneming aan de provincieraad en haar 
bestuursorganen voorlegt in het kader van de rapportering van het budget van het volgende 
werkingsjaar 

- de goedkeuring door de raad van bestuur van Inagro vzw dd. 06/11/2018 van de beleidsboom 2019 
(aanwending van de structurele dotatie van de provincie) en de voorziene goedkeuring door de 
Algemene vergadering Inagro vzw dd. 4 december 2018 van het totale budget 2019 van Inagro vzw. 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
 

 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De provincieraad neemt kennis van het budget 2019 van Inagro vzw inzonderheid de concretisering van 
de structurele dotatie van de Provincie aan Inagro vzw. 
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, geeft een toelichting bij zijn bevoegdheden (economie en 
streekontwikkeling, externe relaties en Noord zuid beleid) 
 
 
Economie en streekontwikkeling 

De gedeputeerde verwijst in de toelichting over zijn bevoegdheid economie eveneens naar de uitgaven 
en inkomsten van het budget van de POM. Het gros van de economische acties van de provincie gebeurt 
immers via de POM, aldus de gedeputeerde. 
De werkingsmiddelen voor economie bedragen in 2019 ongeveer 27 miljoen euro. De investeringen 
worden geraamd op 9 miljoen euro. Het globaal budget voor 2019 bedraagt hiermee 36 miljoen euro. 
6,5 miljoen euro van deze 36 miljoen euro gaat naar personeelskosten. Dit betekent dat 25 procent van 
het budget aan personeel wordt besteed. De gedeputeerde voegt hieraan toe dat dit een objectief is dat 
steeds werd gesteld, men probeert het budget van het personeel in de diensten te plafonneren rond de 
30 à 33 %. De gedeputeerde zegt dat binnen deze 6,5 miljoen euro, een kwart projectgebonden 
personeel is. Dit is personeel dat wordt aangeworven voor de duurtijd van een Europees project. 
De eigenlijke werkingsuitgaven bedragen ongeveer 12 miljoen euro, hierbij wordt onder meer abstractie 

gemaakt van de dotaties die de provincie aan de POM geeft, men zou anders een dubbeltelling krijgen. 
Deze dotatie bedraagt ongeveer 7,5 à 8 miljoen euro voor 2019 deelt de gedeputeerde mee. De 
gedeputeerde geeft een top tien van de werkingsuitgaven (exclusief personeelskosten) mee: 1,4 miljoen 
euro is bestemd voor de werking van RSV RESOC’s (een punt dat onder de volgende legislatuur aan bod 
zou moeten komen); 1,3 miljoen euro gaat naar Syntra West; een zestal miljoen euro gaat naar de 
strategische projecten van de POM; twee miljoen euro richting ondersteuning van de industrie; één 
miljoen euro naar de starters; 0,7 miljoen euro naar logistiek; 0,8 miljoen euro voor de 
arbeidsmarktinitiatieven en een half miljoen euro voor handel. Tenslotte deelt de gedeputeerde mee dat 
in 2019 een half miljoen euro wordt gespendeerd voor de ontwikkeling van een kenniscentrum rond 
economie en sociale materies in de schoot van de provincie zelf. 
Bovenstaand overzicht van de belangrijkste uitgaven voor economie in het werkingsbudget, wordt 
aangevuld met een vrij ambitieus programma wat betreft de investeringen. De gedeputeerde verwijst 

hierbij naar een bedrag van negen miljoen euro in 2019. Ook hier geeft de gedeputeerde een top tien 
van de belangrijkste uitvangen: 30 % van deze uitgaven zal gaan naar de ontwikkeling van River 
Terminals in Wielsbeke, Roeselare, Diksmuide en Veurne: de provincie zal de overslagplekken helpen 
financieren, telkens zal 20% van de uitgaven hiervoor door de provincie of POM worden gedragen. De 
gedeputeerde verwijst naar een uitspraak van raadslid Himpe in een perscommuniqué. De heer Himpe 
maakte volgens de gedeputeerde een klein foutje door te stellen dat 55 miljoen euro wordt geïnvesteerd. 
De gedeputeerde stelt dat het een uitgave van 5,5 miljoen euro betreft. 
Vervolgens licht de gedeputeerde toe dat het Vlaams kunststofcentrum in het Kortrijks wordt ontdubbeld, 
er wordt 2,4 miljoen euro geïnvesteerd om een State Of The Art-centrum voor onderzoek rond circulaire 
economie, met acties in de richting van textiel en kunststoffen, te ontwikkelen. De gedeputeerde verwijst 
hierbij naar een zeer vergaand en goed akkoord dat werd gesloten met Centexbel, het studiecentrum 

van de textiel. De bouwwerken zouden in de komende uren van start gaan. 
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Het budget voor 2019 voorziet in 1,6 miljoen euro voor de koop van een onderzoeksplatform voor de 
blauwe economie, meerbepaald blauwe onderzoekscentra in Oostende, offshore (ongeveer een kilometer 
buiten haven van Oostende). In dit platform zal men onderzoek en testing van prototypes voor golf - en 
getijdenenergie zullen kunnen laten uitvoeren. 
In budget 2019 is een klein miljoen euro voorzien voor de realisatie van een onderzoekscentrum rond 
het thema voeding en gezondheid in de regio Roeselare. Een zal een nieuwe vennootschap samen met 
de POM, de haven van Oostende en UGent worden opgericht. De akte wordt morgen of vrijdag getekend 
zegt de gedeputeerde. Deze nieuwe vennootschap, een NV, heeft een startkapitaal van vijf miljoen euro 

voor de verwerving van alle gronden gelegen rond Greenbridge om uiteindelijk werk te maken van de 
ontwikkeling van een wetenschapspark. In dit verhaal neemt de POM een participatie van 25 %, zijnde 
1,25 miljoen euro. In het budget van de provincie voor 2019 is hiervoor 750.000 euro voorzien, zijnde 
een stuk van die 1,25 miljoen die de POM zal investeren, aldus de gedeputeerde. 
De gedeputeerde gaat over naar het bedrag dat voor statersfaciliteiten werd voorzien. Het gaat om 
750.000 euro, waarvan ongeveer 550.000 euro zal bestemd worden voor de afwerking van het 
ondernemerscentrum Brugge.  
Tenslotte geeft de gedeputeerde mee dat 500.000 euro wordt voorzien voor de financiering van de 
uitrusting van een state of the art-lap in de hogeschool West-Vlaanderen, rond alles wat te maken heeft 
met augmented en virtual reality in een toegepaste dimensie, waarbij ondernemers hun producten 
kunnen materialiseren op een virtuele wijze. 
De gedeputeerde besluit dat het budget 2019 op vlak van economie een overgangsbudget is. Er zullen 

nog heel wat inhoudelijke debatten moeten worden gevoerd. Tijdens de voorbije legislatuur zijn heel wat 
ernstige engagementen opgenomen, die uiteindelijk hun beslag zullen krijgen in 2019. De investeringen 
van negen miljoen euro zijn hierbij bijzonder relevant, aldus de gedeputeerde. 
Externe Relaties en Noord Zuid-beleid 
De totale uitgaven inzake dit departement zijn in 2019 gebudgetteerd op iets meer dan tien miljoen 
euro: 7,4 miljoen euro is bestemd voor Externe Relaties en 2,7 miljoen euro voor het Noord Zuid-beleid.  
De heer de Bethune gaat eerst dieper in op Externe Relaties, die een vrij klassieke budgettering 
betreffen. Het aandeel personeelskosten bedraagt 1,7 miljoen euro. Er werd 3,8 miljoen euro voorzien 
om de engagementen genomen in het kader van cofinanciering door de provincie van Europese 
projecten, hetzij door de provincie zelf, hetzij door agentschappen of door een derde in kader van het 
reglement tot cofinanciering van Europese projecten, te honoreren. Daarnaast wordt ongeveer een half 
miljoen euro gespendeerd aan lidmaatschappen van EGTS’en, van de Scheldemondraad en van de 

samenwerking in de Vlaams-Nederlandse delta. 150.000 euro werd voorzien voor de samenwerking met 
het Europees college en het centrum Ryckevelde. De gedeputeerde beklemtoont tenslotte volgende 
budgetpost: er wordt 300.000 euro voorzien om jonge mensen, individueel of collectief via hun school, 
de kans te geven buitenlandse ervaringen op te doen, hetzij in het verre buitenland of in de 
onmiddellijke buurlanden binnen de EU. 
Vervolgens gaat de gedeputeerde over naar de investeringen en de uitgaven op vlak van Noord Zuid-
beleid. Inzake het Wereldhuis in Roeselare, wordt 150.000 euro voorzien voor investeringen in faciliteiten 
die moeten worden aangebracht. Het grootste deel van de voorziene 2,7 miljoen euro, meerbepaald 1,5 
miljoen euro, gaat naar projecten in het zuiden, dit om het engagement te honoreren dat één procent 
van de totale begroting ook effectief wordt aangewend aan projecten in het zuiden. De gedeputeerde 
stelt voor dit ook in 2019 verder te zetten. Vervolgens zijn er ongeveer 400.000 euro aan middelen die 

gespendeerd worden aan initiatieven in West-Vlaanderen: Kleur Bekennen, het postgraduaat rond 
ontwikkelingssamenwerking dat door Howest en Vives samen wordt georganiseerd, het reglement om 
projecten rond Noord Zuid en Wereldhuis in het binnenland te financieren. Tenslotte verwijst de 
gedeputeerde naar een loonkost voor het personeel van het Wereldhuis dat voor 2019 begroot werd op 
400.000 euro. 
De heer Hendrik Verkest, CD&V-raadslid, geeft een algemene beschouwing omtrent de POM en verwijst 
hierbij in eerste instantie naar de GOM: de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij gaf in opdracht van 
Vlaanderen richting aan het economisch beleid in de provincie West-Vlaanderen. De GOM was in die tijd 
ook zichtbaarder dan de provincie, aldus de heer Verkest. West-Vlaanderen maakte de overstap van een 
nogal overheersend landbouwgebied, met de kust als toeristische recreatieve troef, naar maakindustrie, 
voeding en logistiek. De motor sloeg aan met een slagkracht die gevolgen kreeg in de hele provincie zegt 
de heer Verkest. De provincie was niet langer wat veraf gelegen en een met enige vertraging mee 

evoluerende provincie, maar begon een dynamiek te vertonen die ook respect kreeg in Vlaanderen en bij 
uitbreiding in heel België. Het raadslid zegt dat hij zich deze intro veroorlooft om via deze te landen op 
de begroting 2019 en dit moment, waar de provincie West-Vlaanderen, mede onder impuls van de POM, 
opnieuw een economische boost aan het meemaken is. Ditmaal onder sturing van gedeputeerde de 
Bethune en algemeen directeur Stefaan Matton. In het beleidsplan economie werd resoluut gekozen voor 
een industrieel beleid, West-Vlaanderen is hierin koploper. De fabrieken van de toekomst zetten het 
economisch apparaat op scherp richting nieuw toekomstige ontwikkelingen. De heer Verkest verwijst 
hierbij naar het belang van de inzet op de triple helix, zijnde de samenwerking tussen onderwijs, 
overheid en ondernemers, die leidt tot uitbreiding van het hoger en universitair onderwijs in combinatie 
met research- en development centra en dit in samenwerking met de bedrijven. De provincie en POM 
hebben hun economische verantwoordelijkheid opgenomen en heel veel geïnvesteerd in het economisch 

weefsel met een multiplicator vanuit Vlaanderen en Europa die de provincie toelaat mee te spelen in het 
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Europa van de regio’s. Vanuit deze waarnemingen wil de heer Verkest twee besluiten trekken. Een eerste 
conclusie is dat een schaal moet worden behouden die groot genoeg is om mee te spelen in Vlaanderen 
en in Europa. In het economisch veld verovert men zijn plaats, men wordt ze niet toegewezen zegt de 
heer Verkest. Tenzij in een problematische situatie als bijvoorbeeld achtergesteld gebied. De provincie 
West-Vlaanderen mag zich volgens de heer Verkest niet laten inperken via opdelingen in stadsregionale 
eenheden die veel te klein zijn in West-Vlaanderen ten opzichte van bijvoorbeeld Antwerpen, Gent, 
Brussel en Mechelen. Via dergelijke opdeling dreigt men af te glijden naar een machteloze bestuurlijke 
verbrokkeling. De GOM, de POM en de provincie zijn erin geslaagd West-Vlaanderen als één regio te 

laten meespelen binnen Vlaanderen, dit lang voordat VOKA of UNIZO de beweging maakte naar de 
provinciale schaal. De heer Verkest verwijst naar de provincie Limburg die reeds langer een volwaardige 
universiteit heeft, net omdat het provinciegevoel daar veel vroeger tot stand is gekomen of altijd heeft 
bestaan. Een tweede conclusie die de heer Verkest wil maken is dat de provincie zelf moet kunnen 
bepalen hoe ze zich verder economisch wil ontwikkelen. Binnen de provincieraad heeft de POM 
daarenboven de legitimiteit van een verkozen bestuur, opportuniteiten kunnen snelst bevestigd worden 
van binnen uit, aldus het raadslid. Economie moet altijd nieuw worden gemaakt, evolueert voortdurend 
en bijzonder snel. Korte lijnen met overheid zijn bijzonder belangrijk, de provincie wil vanuit haar eigen 
sterkte haar plaats veroveren en behouden, aldus het raadslid. De heer Verkest zegt tenslotte geen rad 
voor de ogen te willen draaien, het concurrentieel gegeven vat immers iedereen. De POM is de beste 
garantie voor een succesvolle economische ontwikkeling van de provincie besluit de heer Verkest. 
De heer Anthony Dumarey, Open vld-raadslid, had een vraag omtrent de starters in West-Vlaanderen. 

De heer Dumarey geeft enkele cijfers mee: in de eerste drie kwartalen van 2018 werden 7.517 nieuwe 
eenmanszaken en vennootschappen opgericht in West-Vlaanderen. De provincie West-Vlaanderen is 
sowieso de KMO-provincie bij uitstek en is bovendien ook een ondernemende provincie, aldus het 
raadslid. Ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017 is het aantal starters in de provincie 
toegenomen met 4,8 procent: toen werden 7.171 nieuwe bedrijfsrecreaties opgetekend. Het raadslid 
vraagt als naast de startershuizen, ook een aanvullend budget werd voorzien ter ondersteuning van 
jonge starters en jonge ondernemers zodat deze vanuit de provincie ook een extra duwtje in rug kunnen 
krijgen. 
Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open vld-raadslid, zegt dat zij de inspanningen die de gedeputeerde 
doet om van de provincie een logistieke draaischijf te maken ten zeerste waardeert. Zo wordt in het 
budget opnieuw een bedrag van meer dan één miljoen euro voorzien voor de ondersteuning van 
logistieke ontwikkelingen in landterminals. Mevrouw Vanryckeghem zegt dat zij haar vraag reeds tijdens 

de verenigde commissie stelde, maar deze hier nogmaals wil herhalen opdat de gedeputeerde in al zijn 
enthousiasme voor de River Terminal in Roeselare, haar en vooral de LAR zeker niet zou vergeten. Zij 
vraagt als vanuit dit budget ook middelen worden ingezet om van het transportcentrum LAR een 
volwaardig logistiek centrum te maken, waar in de toekomst ook bloktreinen zullen kunnen aankomen. 
De heer de Bethune antwoordt dat wat betreft de starterspolitiek hij hierover niet lang heeft uitgeweid in 
zijn inleiding, maar het vanzelfsprekend is dat de provincie daar nog altijd een absolute prioriteit wenst 
aan te geven en dat naast de inspanningen om starters in goede omstandigheden aan haalbare prijzen te 
huisvesten, de provincie ook een grote inspanning wil doen om de starters inhoudelijk te begeleiden en 
te ondersteunen. De provincie doet dit niet alleen, op vandaag zijn er samenwerkingsovereenkomsten 
met Unizo, Voka , Syntra, Senior Consultants en het Starterslabo. Op vandaag zijn er ongeveer een 
2.385 geregistreerde starters, en misschien nog belangrijker dan dit cijfer is het feit dat alleen dit jaar 

het cijfer al gegroeid is met 720 eenheden en men volgend jaar 950 bijkomende geaffilieerden in 
perspectief wil plaatsen, aldus de gedeputeerde. In de POM werd een start genomen met het redeneren 
in termen van exponentiële groei. Eén van de domeinen waarin de provincie een exponentiële groei 
benaarstigt is precies in het registeren en affiliëren van startersbedrijven met minder dan vijf jaar 
anciënniteit, die bijgevolg in het netwerk van de POM toetreden en die dan ook in het kader van dit 
netwerk van een aantal voordelen of ondersteuningsmiddelen kunnen genieten. De gedeputeerde licht 
toe hoe dit concreet werd uitgewerkt. Door de invoering van een credit systeem, een systeem dat 
complementair is aan de steunmaatregelen die het agentschap Ondernemen, een Vlaamse administratie, 
op dat terrein ontwikkelt, bijvoorbeeld in het kader van de KMO-portefeuille. Met deze credits, 1.000 per 
starter, geeft de POM een ondersteuningspakket van 1.000 euro aan deze starters wat zij vervolgens 
kunnen uitgeven om bekwame expertise binnen te halen. Dit gebeurt op twee vlakken, zowel door 
collectieve vormings- of begeleidingssessies als door individuele op maat ontwikkelde begeleiding voor 

de betrokken starter, handelaar, ondernemer en dergelijke meer. Het is de ambitie om dit systeem 
verder te zetten, exponentieel te laten groeien. In het budget van 2019 is tussen de 800.000 en één 
miljoen euro voorzien om deze inhoudelijke ondersteuning te kunnen financieren. De heer de Bethune 
zegt dat in 2018 reeds een honderdtwintigtal collectieve sessies hebben plaats gevonden en dat meer 
dan 1.000 starters effectief hebben deelgenomen aan de activiteiten. De POM heeft de ambitie om naar 
de 4.000 à 5.000 starters te groeien die lid worden van het netwerk. Eens dit vijf jaar werd volgehouden, 
dan zullen de eerste klanten die hun zesde jaar starten en uit het netwerk verdwijnen, aangevuld worden 
door nieuwe starters. De gedeputeerde herhaalt dat bovenstaande complementair is aan wat Vlaanderen 
doet op dat terrein. Vlaanderen en de provincie gaan niet concurreren met elkaar, maar elkaar op een 
goede manier ondersteunen en aanvullen. Voor het jaar 2019 is minstens 830.000 euro voorzien voor de 
immateriële inhoudelijke ondersteuning van de starters in deze provincie.  
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De gedeputeerde zegt nog een laatste opmerking te hebben: de heer Dumarey spreekt over een stijging 
van 4,8 %, in feite gaat het om een cijfer van 7,1 %, maar door een volgens de gedeputeerde vreemde 
wiskunde gehanteerd door Unizo en Credon, komen deze uiteindelijk op een cijfer van 4,8 % uit. Met een 
groei van 7,1 % situeert West-Vlaanderen zich in het bovenste deel van de provincies in Vlaanderen. 
Concreet doet Oost-Vlaanderen het bijzonder goed met 10 %, Vlaams-Brabant 8,5 %, West-Vlaanderen 
7,1 %, Antwerpen 5,2 % en Limburg 2,8 %, geeft de gedeputeerde mee. De provincie West-Vlaanderen 
zit in de goede bovenste kant van het verhaal en zit daar al sinds een aantal jaren. De gedeputeerde 
denkt dat met deze inspanningen, ook immaterieel en qua ondersteuning van deze starters, de POM voor 

een stuk heeft bijgedragen tot dit vrij goed resultaat. 
De heer de Bethune gaat over naar de vraag van mevrouw Vanryckeghem omtrent de LAR. De 
investering die zou moeten gebeuren om de bloktreinen effectief mogelijk te maken, wordt geraamd op 
ongeveer op 2,7 miljoen euro. Een paar jaar terug heeft de provincie het voornemen gehad om deze 
investering te laten financieren of cofinancieren binnen het dossier van GTI West-Vlaanderen zegt de 
gedeputeerde. Op dat ogenblik werd een serieus dossier samengesteld, een dossier dat het uiteindelijk 
niet gehaald heeft, aldus de heer de Bethune. Niet omdat het een slecht dossiers was, maar omdat men 
vanuit de Vlaamse administratie de provincie er op heeft gewezen dat in plaats van 40 % steun, indien 
men dit project in een ander vehikel zouden steken, de provincie tot 60 % reguliere steun zou kunnen 
krijgen vanuit Vlaamse middelen, wat uiteindelijk voordeliger zou zijn. De provincie moet een nieuw 
dossier maken in het Vlaams regulier financieringsmechanisme terzake verduidelijkt de gedeputeerde. 
Dit hield ook in dat heel duidelijke afspraken moeten worden gemaakt met de eigenaar van de terminal. 

De eigenaar van de terminal LAR is de intercommunale Leiedal zegt de gedeputeerde. Er zijn gesprekken 
gestart met Leiedal, om te kijken hoe de andere 40 % die nodig is (60 % komt van Vlaamse steun) kan 
worden gefinancierd. Tot op vandaag, ondanks herhaalde pogingen, is men er niet in geslaagd om met 
Leiedal tot een akkoord te komen over wie deze 40 % uiteindelijk zal dragen, zegt de heer de Bethune. 
Leiedal is de eindbegunstigde van het verhaal, want zij is eigenaar. De provincie blijft aandringen om tot 
een overeenkomst te komen, omdat de LAR één van de weinige operationele potentiele terminals is wat 
betreft de overslag van de weg op het spoor in de provincie West-Vlaanderen. Men heeft reeds heel wat 
spoorterminals opgedoekt, wat volgens de gedeputeerde een strategische vergissing is die werd gemaakt 
in België. In de LAR is de aansluiting op het spoor mogelijk, maar hiervoor moet de kade worden 
verlengd met 150 à 200 meter, om uiteindelijk de concurrentiële treinstellen te kunnen alliëren. Wat de 
provincie betreft zal zij er alles aan doen om in de komende maanden tot een overeenkomst te komen 
met Leiedal rond de financiering van de 40 % die ontbreken aan Vlaamse steun. De gedeputeerde deelt 

mee dat op het moment dat er een akkoord is over de financiering, een aanmelding moet worden gedaan 
bij de Europese Commissie die nagaat als niet tegen de regels inzake staatssteun werd ingegaan. De 
concurrentie op logistiek vlak tussen de spelers op logistiek vlak mag niet negatief of onrechtmatig 
worden beïnvloed. De gedeputeerde vindt dit een vreemde redenering, want uiteindelijk lijkt hem elke 
vrachtwagen en elke container die van de baan wordt gehaald een heel positief element. In een streek 
waar heel weinig terminals zijn, vraagt de gedeputeerde zich af welk soort onrechtmatige concurrentie 
de provincie in deze sector zou doen. Pas na een positief antwoord van de Europese Commissie na de 
aanmelding zullen de werken kunnen starten. De gedeputeerde geeft mee dat er een zeer grote kans is 
op een positief antwoord van de commissie. De LAR blijft voor de provincie een prioriteit in de logistieke 
ontsluiting van de provincie.  
De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, komt tussen wat betreft de problematiek rond de logistiek 

van het vrachtvervoer. Hij herinnert zich nog niet zo lang geleden een kaart te hebben gezien van 
vrachtvervoer in Europa, waaruit bleek dat heel veel vrachtvervoer in Duitsland circuleert naar Frankrijk. 
Op de kaart wordt letterlijk de witte vlek van België gezien, ook wat in Nederland, waarbij West-
Vlaanderen een belangrijk sluitstuk naar de Ijzeren Rijn is. De heer Lodewyckx weet dat de vracht per 
trein in de POM aan bod kan komen. Het raadslid vraagt naar een stand van zaken. Is dit een 
doodlopend spoor, of is men daar nog actief mee bezig. Ligt de vrachtverbinding per trein doorheen 
West-Vlaanderen naar de Ijzeren Rijn ter studie. 
De heer Kurt Himpe, N-VA-raadslid, komt terug op de opmerking van de gedeputeerde in verband met 
de 5,5 miljoen euro voor de terminal. Het raadslid wil duidelijk maken dat in de persnota die werd 
verspreid wel degelijk 5,5 miljoen euro staat vermeld. Wat de opmerking betreft in verband met het 
vrachtwagenverkeer stelt de heer Himpe dat de gedeputeerde gelijk heeft en dit wel degelijk een 
problematiek betreft. Het is geen concurrentie aandoen zegt de heer Himpe, in die zin dat West-

Vlaanderen geconfronteerd wordt met heel wat vrachtwagens waar wel een mogelijkheid bestaat om het 
transport via het water te doen. Er worden ook heel wat investeringen gedaan: het kanaal Roeselare-Leie 
bijvoorbeeld zal een zware investering krijgen naar verdieping toe, zodanig dat ook grotere schepen op 
dit kanaal kunnen varen. Op die manier kan het vrachtwagenverkeer gedeeltelijk worden weggehouden 
uit de regio Roeselare en Izegem. De heer Himpe vergelijkt de vracht die een schip kan meebrengen en 
wat een vrachtwagen maar kan transporteren. Hij denkt niet dat dit directe concurrentie is. Er zal echter 
altijd vrachtwagenverkeer nodig zijn om de goederen van de terminal naar een aantal bedrijven te 
brengen. Dus de heer Himpe denkt niet dat dit een grote concurrentie is, maar wel een uitdaging voor de 
regio om ervoor te zorgen dat de combinatie industrie, wonen en werken leefbaar blijft. 
De heer Peter De Roo, N-VA-raadslid, verwijst naar een aankondiging van minister Bellot van enkele 
dagen geleden waarin werd gemeld dat nieuwe treinverbindingen tot stand komen tussen verschillende 

Waalse steden, de regio Hauts-de-France en Parijs: vanaf 9 december krijgen Namen en Charleroi 
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enerzijds en Bergen anderzijds verbinding met Parijs via de regio Hauts-de-France en dit aan een zeer 
aantrekkelijk tarief. Aansluitend op de tussenkomst van de heer Lodewyckx wil het raadslid zeggen dat 
hij van mening is dat het godgeklaagd is dat mensen vanuit Vlaanderen over Brussel via Rijsel naar 
London moeten sporen. Het raadslid vestigt ook de aandacht op het feit dat er een toenadering is tussen 
Wallonië en de regio Hauts-de-France op vlak van spoorverkeer. Het raadslid zegt dat dit kan worden 
toegejuicht, maar anderzijds blijft het zo dat er vanuit West-Vlaanderen weinig of geen 
spoorverbindingen meer zijn met de regio Duinkerke, wat een belangrijk argument is naar de ontsluiting 
toe op vlak van toerisme enzovoort voor de Vlaamse kust. De heer De Roo zou hierover graag de mening 

van de gedeputeerde horen. 
De heer de Bethune, wil duidelijk maken dat wat betreft de situatie van de Ijzeren Rjjn de provincie nooit 
de ambitie heeft gehad om te zeggen dat alle goederenverkeer in de noord zuid-richting om dan naar het 
oosten, Duitsland, te gaan, moest passeren door West-Vlaanderen. De ambitie is altijd geweest om te 
kijken in welke mate via waterwegen, spoorwegen, zoals onder meer de LAR, goederenstromen kunnen 
worden gebundeld, deze vervolgens naar Zeebrugge te brengen en de goederen van daaruit voor verre 
export mee te geven. De gedeputeerde zegt dat als wordt gekeken naar de logistieke potentialiteit van 
de haven, de West-Vlaamse regio in een formidabele regio ligt die men de Vlaams-Nederlandse delta 
noemt. De faciliteiten voor export die tussen Rotterdam en Duinkerke liggen zijn onvoorstelbaar zegt de 
gedeputeerde. Als de samenwerking tussen de verschillenden Europese poorten nog zou kunnen 
verbeteren, schuilt hier een enorm potentieel achter, aldus de gedeputeerde. Vanuit deze poorten 
verbindingen maken met het Ruhr-gebied en Midden Europa is tamelijk voor de hand liggend zegt de 

heer De Bethune. Eén van de punten dat nu op tafel ligt is, naast de bestaande twee lijnen, de 
ontwikkeling van een derde lijn richting Duisburg over Venlo. Deze besprekingen zijn lopende. Dit is een 
kwestie van de onderhandelingen tussen Vlaanderen en België aan de ene kant en de autoriteiten aan de 
andere kant stelt de gedeputeerde. De ambitie van de provincie bestaat er vooral in om te zorgen dat de 
productie uit West-Vlaanderen eerder via de waterwegen en het spoor wordt afgevoerd dan per 
vrachtwagen. Ten tweede zou kunnen worden onderzocht in welke mate een bepaald aandeel uit de 
productie van het noorden van Frankrijk onder Parijs, zou kunnen worden gekanaliseerd via het spoor, 
bijvoorbeeld richting Zeebrugge om daar de haven te ondersteunen. De gedeputeerde verwijst ook nog 
kort naar de Brexit en zegt dat dit alles voor een stuk aan elkaar is gelinkt. Dit is een interessant 
gegeven ook wat betreft de positie van West-Vlaanderen, geopolitiek of geografisch logistiek, in dit stuk 
van Europa. De gedeputeerde zegt dat dit debat in de komende periode, ook wat betreft studies, zal 
worden verder gezet.  

De gedeputeerde stelt dat minister Bellot gelijk heeft om pogingen te doen om met de regio Hauts-de-
France een overeenkomst te maken. De provincie West-Vlaanderen heeft goede verhoudingen met de 
regio Hauts-de-France, evenals met het Departement du Nord en het Departement Nord-du-Pas-de-
Calais, die steeds sterker aan de mouw van West-Vlaanderen trekken om samen te werken. Dit dossier 
wordt de komende periode verder onderzocht. Daar zegt de heer De Roo volgens de gedeputeerde heel 
terecht en komt hij ook tegemoet aan de vraag van mevrouw Vanryckeghem, dat ook de LAR in deze 
verhoudingen als poort tussen Frankrijk en West-Vlaanderen inzake spoorverbindingen, een cruciale rol 
zou kunnen spelen. De gedeputeerde herhaalt dat hiervoor investeringen moeten worden gedaan ten 
bedrage van 2,7 miljoen euro. Dit lijkt veel geld, maar is het eigenlijk niet vindt de gedeputeerde. Op 
vlak van duurzaamheidseffecten en terugwineffecten die zullen kunnen worden gegenereerd, is dit een 
zeer bescheiden investering zegt de gedeputeerde. Hij maakt de vergelijking met de bedragen die 

worden uitgegeven op andere plaatsen in de sector van openbare werken en logistiek. Dit onderstreept 
het belang van de tussenkomst van de heer De Roo, ook in de optiek van de verbinding tussen Frankrijk 
en West-Vlaanderen. 
De heer Luc Hoflack, onafhankelijk raadslid, zegt dat de heer de Bethune in de laatste zes jaren geen 
dagdagelijkse dossiers naar voor bracht, maar wel dossiers die traag maar zeker heel veel invloed 
hebben op het dagelijkse leven nu en in de toekomst op het vlak van welvaart in de provincie West-
Vlaanderen. De heer Hoflack vindt in de gedeputeerde een heel grote stimulator om deze welvaart te 
bestendigen. Het raadslid verwijst naar de Noord Zuid-werking, de heer Hoflack is heel dankbaar dat de 
gedeputeerde blijft volhouden aan het besteden van één procent van het budget aan Noord Zuid-
werking. De heer Hoflack wil de gedeputeerde aan het einde van deze legislatuur bedanken voor zijn 
bijdrage aan deze Noord Zuid-werking.  
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Agendapunt 28 Akte nemen van het voorstel van het budget 2019 van de POM 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 5de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 28. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 64 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Beke, Carette, Castelein C., Castelein R.,Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, 
Desoete, Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Vanbrabant, Vandenbulcke, 
Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, Bekaert, 
Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De Keyser,  

De Plecker, De Reuse, De Roo, Decorte, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, 
Mommerency, Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, 
Vandevoorde, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, 
Wenes en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET KENNISNEMEN VAN HET BUDGET 2019 
VAN DE POM WEST-VLAANDEREN 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het decreet op de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen van 7 mei 2004 
- het besluit van de provincieraad van 24 november 2005 houdende de goedkeuring van de statuten 

van de POM West-Vlaanderen en latere wijzigingen, in het bijzonder art. 14, dat stelt dat de raad 
van bestuur jaarlijks een jaarplanning opstelt in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de 
Provincie en de POM, met hieraan gekoppeld een begroting voor het volgende kalenderjaar, en dat 
dit aan de Provincie wordt bezorgd 

- het besluit van de provincieraad van 5 december 2013 houdende de vaststelling van de 
beheersovereenkomst 2014-2018 tussen de Provincie en de POM West-Vlaanderen, in het bijzonder 
art. 12 en art. 32 over de opmaak van de beleidsvoorbereiding voor het budget van het volgende 

werkingsjaar en het jaarprogramma door de POM West-Vlaanderen, en het rapporteren daarvan aan 
de Provincie 

- de goedkeuring door de raad van bestuur van de POM West-Vlaanderen op 30/10/2018 van de 
begroting 2019 van de POM waarin de structurele dotatie van de Provincie is inbegrepen 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De provincieraad neemt kennis van het budget/jaarprogramma 2019 van de POM West-Vlaanderen 
waarin de structurele dotatie van de Provincie aan de POM West-Vlaanderen is inbegrepen.  
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Mevrouw Myriam Vanlerberghe gedeputeerde, geeft een toelichting bij haar bevoegdheden (woonbeleid, 
erfgoed, erediensten, beleidsondersteunende dataverzameling)  
 
Zij benadrukt dat dit een overgangsbudget is in afwachting van de nieuwe ploeg en meerjarenplan. 
Erediensten 
Mevrouw Vanlerberghe deelt mee dat dit verplicht beleid betreft en ook als dusdanig in het budget staat 
vermeld. Dit betekent dat de provincie uitvoert wat haar wordt opgelegd. De gedeputeerde gaat niet 
verder in op deze bevoegdheid, tenzij er nadien specifieke vragen zouden zijn. 

Erfgoed 
Deze bevoegdheid is minder uitgebreid als vroeger, de gedeputeerde wil graag algemeen benadrukken 
dat na een grote inzet vanuit Oorlog en Vrede, want ook deze mensen waren betrokken bij onder meer 
Gone West, dit moet leiden tot opnieuw een normale verderzetting van wat er reeds voor Gone West 
was, namelijk een stevige cel Oorlog en Vrede en Erfgoed. De gedeputeerde verwijst hiervoor naar de 
nieuwe ploeg en de continuering van dit alles die in het budget werd opgenomen. Mevrouw Vanlerberghe 
verwijst vervolgens naar een bedrag van 230.000 euro. Dit betreft een bedrag dat binnen het Gone West 
budget reeds een hele tijd meegaat. De gedeputeerde maakt van de gelegenheid gebruik om iedereen 
die rond Gone West, zeker financieel, heeft meegewerkt te bedanken. Het budget, dat zeker niet klein is, 
werd krachtig in de hand gehouden waardoor men volgens de regels binnen dit budget is kunnen blijven, 
dit met dank aan de administratie die dit jarenlang heeft opgevolgd. Het bedrag van 230.000 euro gaat 
naar de ontmanteling van het beeldjesproject, het herstel na het verloop van de tijdelijke vergunning. 

Wat betreft het gedetailleerde gebruik van het budget blijft het nog afwachten. 
Wat betreft Oorlog en Vrede wordt opnieuw de draad opgepikt na het tijdelijk project Gone West. Een 
project dat een hele grote stempel heeft gedrukt op de volledige legislatuur zegt de gedeputeerde. Er 
komt een vernieuwde vorm van blijvend herdenken, onder meer op het gebied van educatie. De 
gedeputeerde geeft dit mee als hoop en geloof in de nieuwe deputatie dat dit stuk geschiedenis nooit kan 
worden afgesloten en men er blijvend aandacht voor heeft. 
De gedeputeerde gaat over naar het luik personeel. Het personeel met betrekking tot Gone West was op 
en bepaalde manier gedetacheerd voor dit project. Welke personeel al dan niet bij de provincie blijft 
hangt af van het statuut. Sommigen gaan terug naar hun oorspronkelijke werkplek bij de provincie, 
andere gaan weg.   
De gedeputeerde verwijst tenslotte naar Monumentenwacht. Er werd budget voorzien voor de 
continuering, zodat zonder problemen het zeer nuttig werk kan worden verder gezet, aldus mevrouw 

Vanlerberghe. 
Woonbeleid 
De gedeputeerde zegt dat inzake het woonbeleid dit een restbevoegdheid is, maar tegelijkertijd ook een 
volledige nieuwe bevoegdheid. Een flinke uitbouw wordt klaar gezet. Mevrouw Vanlerberghe zegt dat het 
aan haar collega gedeputeerde de Bethune is om verder te gaan met de studies die bezig zijn, zowel in 
verband met woonregie als met regioprogramma’s. De gedeputeerde denkt ook aan de sociale 
verhuurkantoren die een serieus budget omvatten, maar die sinds jaar en dag een nood invullen op de 
sociale woningmarkt. Tenslotte verwijst de gedeputeerde naar de nachtopvang, ook daar werden de 
bedragen behouden en de gedeputeerde neemt aan dat dit allemaal continuering is van wat reeds 
bestaat. 
Beleidsondersteunende data 

Via deze bevoegdheid creëert men een verzameling van alles wat de provincie aan data, zowel intern als 
extern, kan gebruiken voor nuttige analyses. Voorheen was er de sociale databank, deze is mee in 
verandering en er is gebruik van gemaakt om de dataverzameling te veralgemenen onder de titel 
beleidsondersteunende data. In het budget werden vooral personeelskosten en werkingskosten voorzien, 
besluit gedeputeerde Vanlerberghe.  
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, vraagt wat met het personeel van Gone West zal gebeuren. Zij 
vraagt als deze naar een vroegere dienst gaan. Zij weet niet over hoeveel personen het gaat.  
Gedeputeerde Vanlerberghe zegt geen details of namen te kunnen geven. Een aantal mensen hebben 
een contract van onbepaalde duur, deze mensen gaan terug binnen de provincie hun plek vinden. Voor 
enkele mensen binnen Oorlog en Vrede is het zo dat deze opnieuw de definitieve cel zullen vervoegen. 
Wat betreft de personeelsleden die een contract van bepaalde duur hadden, weet de gedeputeerde dat 
reeds twee mensen een nieuwe toekomst buiten de provincie hebben gevonden. Momenteel kan zij niet 

zeggen dat er mensen zijn die geen toekomst hebben op professioneel vlak. De gedeputeerde besluit dat 
zij dankbaar is voor alle mensen die aan het project Gone West hebben meegewerkt.  
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Agendapunt 29 Goedkeuren van het voorstel van het budget 2019 van 
Monumentenwacht apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 6de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 29. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Carette, Castelein C., Castelein R.,Cool, De Clerck, De Jonghe, De Mulder, Decleer, Desoete, 
Dewaele, Laridon, Mespreuve, Rogiers, Schotte, Spincemaille, Van Hootegem, Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbussche, Vanhee, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Verbeke en de heren Aernoudt, 

Bultinck, Buyse, Colpaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Block, De Cuyper, De Keyser,  
De Plecker, De Reuse, De Roo, Dejaegher, Dumarey, Herman, Himpe, Lodewyckx, Lybeer, Mommerency, 
Naeyaert, Pertry, Pillaert, Ravyts, Rollez, Roose, Soens, Tavernier, Vandermersch, Vandevoorde, 
Vanlouwe, Vannieuwenhuyze, Vanwalleghem, Vereecke, Verkest, Verkinderen, Verwimp, Waelput, Wenes 
en Weydts. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BUDGET 2019 VAN 
MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en artikel 225 en volgende in het bijzonder artikel 227 
 het wetboek van vennootschappen en het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering  
 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus  
 het bestuursakkoord van de Vlaamse Overheid met de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd in de 

provincieraad van 23 mei 2013  
 de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen goedgekeurd in 

de provincieraad van 23 december 2013 
 goedkeuring door de provincieraad op 26 juni 2014 van de beheersovereenkomst met 

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  
 het budget 2018 en het meerjarenbudget 2018-2020 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 

goedgekeurd in de provincieraad van 26 oktober 2017  
 budgetwijziging BW1-2018 en aanpassing meerjarenplan van Monumentenwacht West-Vlaanderen 

apb goedgekeurd in de provincieraad van 21 juni 2018 
 budgetwijziging BW2-2018 en aanpassing meerjarenplan van Monumentenwacht West-Vlaanderen 

apb goed te keuren in de provincieraad van oktober 2018 
 het verslag van de Raad van Bestuur van 19 september 2018 waarbij het budget 2019 werd 

goedgekeurd  
 het voorstel van de deputatie 

 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Het budget 2019 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb wordt goedgekeurd. 
 
 
De voorzitter heropent de zitting van de provincieraad van 20 november 2018 op 29 november 2018 om 
14.00u. De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen: 
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- De griffie vraagt aan alle raadsleden om hun vakje in het secretariaat voor raadsleden en de 
schuif in hun bank in de raadzaal leeg te maken 

- Elk raadslid kan een beeldje van CWRM verkrijgen bij het onthaal. 

De voorzitter deelt volgende verontschuldigingen mee: Content Jurgen, raadslid, De fauw Dirk, raadslid, 
Janssens Tania, Verschoore Jef.  
 
Nu volgen de algemene beschouwingen door de fractievoorzitters: 
 
 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-fractievoorzitter, brengt de repliek van de Groen-fractie: 
 
Over het budget 2019 kunnen we eigenlijk kort zijn, het is de voortzetting van het meerjarenplan dat 

door deze meerderheid werd opgezet en uitgevoerd. We verwachten van de nieuwe gedeputeerden een 
nieuw beleidsplan en dan wellicht ook een begrotingswijziging begin volgend jaar om dit vanaf 2019 uit 
te voeren. 
 
We lazen in de pers dat de nieuwe beleidsploeg wil gaan voor een ‘duurzame’ provincie, een woord dat al 
zo veel misbruikt is in dit halfrond dat we uiterst benieuwd zijn naar de invulling ervan in de komende 
jaren.  
 
We vonden het gepast om bij het einde van de legislatuur te komen met een rapport over de voorbije 
jaren, daarom hebben we dit attribuut meegebracht. Het is een rapport voor de meerderheid en ook een 
klein beetje voor onze collega’s van de oppositie. 
 

We weten, net als u allen, dat de voorbije zes jaar voor de provincies niet eenvoudig geweest zijn. De 
afslanking van zowel de bevoegdheden als de financiën was een harde dobber en het moeten afscheid 
nemen van een 100-tal personeelsleden was ook menselijk niet fijn, vooral omdat dit laatste gepaard 
ging met maanden van onzekerheid voor deze mensen. De stemming in de deputatie over deze 
afslanking ging van ongeloof naar boosheid en negativiteit tot defensief gedrag. Maar vanaf eind 2016 
heeft men zich herpakt en stelde de eerste gedeputeerde dat ‘less is more’ en dat men met de 
overgebleven grondgebonden materies er het beste moest van maken. En via enkele achterpoortjes 
werden toch nog een paar persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur met Beaufort verdergezet, zij 
het onder een ander label namelijk toerisme. 
 
We zien bij de gedeputeerden goede en minder goede punten. We zullen positief beginnen met de goede 

punten maar ook de minder goede en de onvoldoendes belichten.  
 
Laten we beginnen bij de provinciedomeinen. De verdere ontwikkeling van het provinciaal domein 
Raversyde heeft in de loop der jaren een geslaagde gedaanteverwisseling ondergaan door ook het 
natuurgedeelte te ontwikkelen. Maar er is nog werk aan de winkel om bijvoorbeeld de veiligheid aan de 
ingang te verbeteren. Het Zwin is wat ons betreft een geslaagd project en we hopen dat veel mensen de 
weg naar dit natuur-educatief project vinden. Niet zozeer voor de kunsttentoonstellingen of voor 
bedrijfsevents, maar wel voor de aanwezige natuur en om daarrond bij te leren. De uitbreidingswerken 
van de Vlaamse overheid kunnen een nieuwe boost aan dit gebied geven. We vinden ook de overname 
van de bezoekerscentra van de Vlaamse overheid zoals in De Panne en de verdere uitbouw van de 
natuur- en milieueducatie een goede zaak. Al is het een aandachtspunt om niet alleen aandacht te 
besteden aan de uitstraling van de gebouwen en de infrastructuur, maar ook te investeren in voldoende 

personeel en knowhow om de educatie op niveau te kunnen aanbieden. Toch wordt niet altijd gekozen 
om natuur prioriteit te geven zoals we recent nog zagen in ’t Veld waar de provincie een maar heel 
minimale invulling geeft aan de natuurdoelstellingen onder druk van de landbouwsector. 
 
Het klimaatbeleid was in het begin van de legislatuur een mager beestje. Er waren geen doelstellingen 
voor de eigen reductie van CO2 en het burgemeestersconvenant werd wel ondertekend door vele 
gemeenten maar veel concrete plannen waren er nog niet. Pas in het budget van 2017 werd er voorzien 
in een plan voor het energiezuinig maken van de eigen gebouwen en in 2018 werden een aantal 
projecten van gemeenten goedgekeurd. Maar in dezelfde periode bleef het bestuur de luchthaven van 
Wevelgem onverminderd steunen en ook de verdere uitbouw van de luchthaven van Oostende was men 
goedgezind, goed wetend dat de uitstoot van vliegtuigen een grote bijdrage leveren aan de 
milieuvervuiling en dit ook heel veel overheidsmiddelen vraagt voor een heel beperkte economische 

meerwaarde. Als de provincie klimaatneutraal wil zijn in 2030 zal het beleid van de provincie toch 
moeten bijgestuurd worden. Bijvoorbeeld door geen industrie meer te laten uitbreiden in buitengebied 
omdat dit de open ruimte aantast en zwaar verkeer met zich meebrengt met de gepaard gaande 
vervuiling. Men zal ook in de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten voorzien in de 
mogelijkheid om windmolens te plaatsen zodat op die manier groene energie kan worden opgewekt. 
 
Ruimtelijke ordening is zeker een domein waar de volgende deputatie hopelijk een ‘duurzamer’ beleid zal 
voeren. Momenteel worden provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt voornamelijk op vraag 
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van bedrijven die willen uitbreiden in het buitengebied of op vraag van gemeenten die hetzij grote 
toeristische projecten of meer industrie en wonen op hun grondgebied willen. In 2016 werd de behoefte 
aan industrie en wonen onderzocht op vraag van de provincie, de behoefte aan natuur en open ruimte 
werd nog nooit onderzocht. We hopen dat de nieuwe gedeputeerde toch al zal gehoord hebben van de 
betonstop en van het wonen bij knooppunten van openbaar vervoer en dat het toekomstig beleid hier 
rekening zal mee houden. 
 
Op het vlak van economie kunnen we niet ontkennen dat de POM verdienstelijke pogingen doet om 

vernieuwende projecten aan te trekken zoals onderzoekscentra voor bepaalde kernsectoren. Ook het 
dossier van de River Terminal kan onze goedkeuring wegdragen. Het binnenhalen van Europese 
projecten kan enkel maar een stimulans zijn voor onze provincie. Maar niet elk project of deal is even 
geslaagd, we verwezen al naar de steun voor de luchthaven van Wevelgem waarvan de leefbaarheid en 
vooral de wenselijkheid door ons in twijfel wordt getrokken. Ook de ruiloperatie voor het streekhuis Zuid-
West-Vlaanderen met VIVES leek ons niet direct een goede deal. Zelfs binnen de meerderheid kon niet 
iedereen zich hierin vinden. 
 
Toerisme is voor onze provincie een belangrijke economische troef en wordt door Westtoer goed 
gepromoot, maar men moet er als gedeputeerde toch over waken dat men geen reclame gaat maken 
voor paaldansen. We hebben in de afgelopen jaren voldoende gevraagd om het budget voor de vzw 
Toeristische Ontsluiting te herzien of minstens te heroriënteren. Eindelijk is de belofte gedaan om het 

budget te verminderen, maar dat had men reeds bij dit budget kunnen doen. En eigenlijk zou het 
helemaal kunnen verdwijnen en kunnen deze middelen rechtstreeks aan Westtoer worden toegekend om 
initiatieven te nemen om duurzamer toerisme dan vliegtuigreizen te ondersteunen. Wij willen er ook op 
aandringen dat het sociaal toerisme niet uit het oog wordt verloren, ook mensen met minder financiële 
middelen, en dat zijn er nogal wat ook in onze provincie, willen ook wel eens een uitstap maken en 
kunnen zich geen strandbar met dure cocktails veroorloven. 
 
Op het vlak van landbouw mogen we fier zijn op Inagro. Wij zijn voornamelijk tevreden dat ons 
aandringen voor meer aandacht voor de biolandbouw, ook bij Inagro toch gehoord werd. 
 
Ook het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden is volgens ons een beter middel om het 
waterbeleid te sturen dan het aanleggen van betonnen bufferbekkens en op dat vlak werden stappen 

vooruit gezet in deze legislatuur. 
 
Mobiliteit is ook een van onze prioriteiten. We vinden het nog steeds onbegrijpelijk dat het 
provinciebestuur, die aandeelhouder is van De Lijn, niet meer invloed kan laten gelden om het openbaar 
vervoer ook in landelijke gebieden te garanderen. Het nieuwe plan voor de vervoersregio’s moeten we 
nog afwachten. 
 
Het fietsbeleid is geëvolueerd van enkel recreatief fietsen naar een functioneel fietsbeleid en dat kunnen 
we alleen maar toejuichen. We appreciëren dat via mobiscans, het fietspendelfonds voor ondernemingen 
en de ontwikkeling van de schoolfietsroutekaarten voor schoolkinderen, het fietsen werd aangemoedigd. 
We vinden wel dat men dan ook veilige fietspaden moet aanleggen naar en ook in industriezones, anders 

zullen de werknemers nooit met de fiets naar het werk komen. 
 
Het cultuurbeleid kende één grote uitschieter in deze legislatuur en dat was de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog met Gone West. Alhoewel niet alles even geslaagd is verlopen, vinden wij dat dit één van 
de hoogtepunten was van deze jaren.  
 
Het beleid op het vlak van welzijn werd in 2017 voortijdig stopgezet ten voordele van een woonbeleid dat 
er nooit is gekomen. Dat vinden wij een gemiste kans. Misschien waren niet alle welzijnsprojecten even 
vernieuwend, maar het gaf aan veel organisaties toch de mogelijkheid om zaken uit te proberen. Het 
woonbeleid is van bij het begin een doodgeboren kind geweest. Eind 2014 werd het al aangekondigd, 
maar nu eind 2018 is er nog steeds niets van terecht gekomen. Daar zijn misschien wel een paar 
verzachtende omstandigheden voor, maar toch hopen wij ten stelligste dat de volgende gedeputeerde 

hier werk van maakt. 
 
Financieel is het de provincie, ook met de afslanking, niet zo slecht vergaan. De afschaffing van het 
provinciefonds werd goed verteerd en de inschatting aan het begin van de legislatuur dat er van het 
overschot van 105 miljoen euro dat er toen was in 2019 maar 22 miljoen zou over zijn is niet 
uitgekomen. We zien dat er nu op kasbasis een 45 miljoen over is, niet slecht geboerd zou ik zeggen. 
Het was dus zeker niet nodig om van de afschaffing van het provinciefonds zo’n drama te maken. 
 
Het is misschien een niet zo grote bevoegdheid, maar we onderschatten zeker niet wat de provincie doet 
op vlak van onderwijs. Daar is vooreerst ons provinciaal onderwijs in Kortrijk dat niet heeft gewacht op 
het M-decreet om voldoende aandacht te geven aan de leerlingen die het omwille van allerlei redenen 

niet gemakkelijk hebben. Het is alleen jammer dat de aanschaf en inrichting van de hoeve De Walle niet 
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sneller kon uitgevoerd worden om de richting dierenzorg meer kansen te geven. Maar wie van onderwijs 
spreekt op provinciaal vlak, moet ook over de initiatieven van het flankerend onderwijs spreken: de 
aandacht voor de techniekacademies, de ondersteuning via overlegplatformen van de Centra voor 
Volwassenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie, en niet te vergeten de steun aan het onderwijs in 
de gevangenissen. 
 
Onze collega’s in de oppositie wil ik ook niet vergeten. Het Vlaams Belang zorgde voor animo in de raad. 
Alhoewel ik het met veel van hun standpunten absoluut niet eens ben, heb ik toch veel respect voor het 

feit dat ze zeer actief zijn en meestal goed geïnformeerd. De N-VA, de grote broer in de oppositie, hield 
zich op sommige punten meer op de vlakte. Over de Sol hebben ze zich een paar keer onthouden of 
hebben ze de vergadering voor de stemming verlaten. Er kwam van hen ook geen steun voor ons 
voorstel over de wijkgezondheidscentra, maar hier bemerk ik toch voortschrijdend inzicht. Ik hoorde een 
OCMW-raadslid van de N-VA Brugge op de dag tegen extreme armoede in oktober de uitbouw van 
wijkgezondheidscentra in het openbaar verdedigen. We hopen dus op meer steun van die kant in de 
toekomst. 
 
Ik wil eindigen met in de eerste plaats het personeel van de provincie te bedanken voor de 
ondersteuning in de afgelopen jaren. Wij appreciëren de openheid en competentie die we bij vele 
medewerkers vonden. Wij waren een volledig nieuwe fractie, maar konden steeds met onze vragen bij 
jullie terecht, waarvoor dank. 

 
Ook wil ik de collega-raadsleden hier bedanken voor de voorbije jaren. Ze waren zeer leerrijk, niet altijd 
even gemakkelijk, maar wel boeiend. Een aantal van jullie zie ik maandag hier terug, een aantal 
misschien op een nieuwjaarsreceptie. Ik zal jullie missen, de één al wat meer dan de andere, maar ik 
wens namens onze fractie iedereen het beste toe. 
 
De heer Kurt Ravyts, Vlaams Belang-fractievoorzitter, brengt de repliek van de Vlaams Belang-fractie: 
 
Zoals steeds respect en dank voor de provinciale diensten die dit overgangsbudget 2019 andermaal 
vakkundig administratief hebben voorbereid. Er is al enkele jaren verhoogde aandacht voor een 
evenwichtige en realistische spreiding van de investeringsbudgetten. Ik zeg overgangsbudget, want het 
is inderdaad een technisch budget zonder nieuwe inhoudelijke keuzes, maar uiteraard wel met een 

aantal financiële aanpassingen. 
 
De diensten hadden de mogelijkheid om in de spreiding van de transactiekredieten voor de besliste 
investeringsprojecten rekening te houden met de jaren 2020 en 2021, want al is er nog geen nieuw 
financieel meerjarenplan, toch moet het financieel schema met het financieel evenwicht wel voor 3 jaar 
worden opgeleverd waarbij de diensten dan uiteraard wel de kredieten voor de volgende 3 jaar waar 
nodig financieel hebben opgefrist. 
 
Uiteraard betreft dit enkel kredieten met betrekking tot beslist en regulier beleid, dus budgetten 
noodzakelijk voor lopende verbintenissen en verplichte uitgaven zoals personeelskosten, uitgaven voor 
leningen, enzovoort. 

 
Maar met het resultaat op kasbasis van pakweg 45 miljoen euro, een schuldratio van 0,62 is er financiële 
gezondheid en durf ik te verhopen dat zelfs na het wegvallen van het Provinciefonds en het gegeven dat 
de eigen fiscaliteit meer dan ooit cruciaal is bij de ontvangsten de volgende bestuursploeg de volgende 
weken niet gaat samen zitten om volgend jaar de provinciale fiscaliteit – behoudens indexeringen – de 
hoogte in te jagen. Er blijven en komen met minstens een bevriezing van de hoogte van de huidige 
tarieven genoeg middelen om een degelijk grondgebonden provinciaal beleid te ontwikkelen. Ik leg de 
nadruk op grondgebonden, want ik stel vast dat via het toeristisch beleid de provincie zich nog steeds op 
het pad van de kunsten, en dat is dus méér dan erfgoed, begeeft. 
 
Collega’s, 
 

Zoals al gesteld, een overgangsbudget. 
 
In het investeringsbudget 2019 valt vooral de sterke stijging op bij de investeringstoelagen tegenover dit 
jaar. Er zijn immers nog de ‘historische’ engagementen op het vlak van welzijn zoals de realisatie van 
het al jarenlang aanslepende dossier rond het EAT-project op de site van het Magdalenagoed en de 
lopende engagementen bouwtoelagen rond rusthuizen en jeugdverblijven, maar ik vermeld de eigenlijke 
finale – durf ik te veronderstellen – opstart van de provinciale woonregie, zeg maar het provinciaal 
woonbeleid. Ik vermeld ook de omvangrijke nominatieve investeringstoelage voor de bouw van de serre 
op het dak van de REO Veiling en de al even nominatieve POM-investeringstoelagen rond de 
terminaldossiers. Ik vermeld de River Terminal in Roeselare waar een 
binnenvaarterminal/overslagplatform komt van circa 2 ha. Wij staan hier achter: hoe meer bulk- en 

palletstromen van de weg kunnen worden gehaald, hoe beter. Laat ons ook niet vergeten dat 
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Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië anderhalve week geleden een verdrag hebben getekend waardoor de 
Grensleie kan worden aangepast voor de binnenvaart en al weer een belangrijke schakel in de Seine-
Scheldeverbinding kan worden gerealiseerd. De doelstelling van een eigentijdse waterwegverbinding op 
groot gabarit tussen het Seine- en Scheldebekken blijft meer dan ooit overeind. Ik vermeld ook de 
recente oprichting van de NV Ostend Science Park. Dat is ook een belangrijk aspect waar we de volgende 
legislatuur kunnen op ingaan. 
 
Een aantal pijnpunten zijn zeker bekend. En ik zal uit onverdachte bron citeren, met name uit de 

meerderheid. Afscheidnemend collega Roose had het op 5 oktober in de Krant van West-Vlaanderen 
over: “Het provinciaal patrimoniumbeleid is niet altijd even functioneel. Sommige aankopen of renovaties 
van kastelen kosten veel meer dan vooraf werd ingecalculeerd.” Ik citeer uit hetzelfde artikel ook collega 
Vandermersch: “Alleen stellen we de vraag of we in het verleden altijd de juiste beslissingen hebben 
genomen. (….) Wat nu met Kasteel Wolvenhof?”. 
 
En wat het boksrondje van vorige week rond het Wolvenhof betreft, collega Himpe heb ik de voorbije 
dagen terug bijgeleerd. Er zijn warempel sterke gelijkenissen tussen u en collega Roose. Collega Roose 
stond er vroeger om bekend dat hij zeer regelmatig de lokale en regionale pers haalde met: “Peter Roose 
vernam dat….” of “Peter Roose vroeg aan gedeputeerde of minister….” Maar u bent nog veel 
indrukwekkender collega Himpe. U “verneemt” niet alleen na een vraag, maar de deputatie voert ook uit 
op uw verzoek. Het Nieuwsblad, regionale editie KRT, schreef vorige week donderdag immers: “Op vraag 

van provincieraadslid Himpe start de deputatie nu een studie op voor de herbestemming en de 
restauratie van kasteel Wolvenhof”. Klopt dat, gedeputeerde Naeyaert? Is dit op aangeven van collega 
Kurt Himpe dat dit wordt opgezet? 
 
De voorbije legislaturen – tijdens de laatste is men voorzichtiger geworden – werden hoe dan ook 
engagementen aangegaan waarbij nu pas de kosten duidelijk worden of waarbij nauwelijks een echte 
visie op de invulling voorhanden was. Wat de kosten betreft denk ik bijvoorbeeld aan de restauratie van 
Kasteel D’Aertrycke. 
 
Maar ik denk ook aan de belangrijke aandacht die men in de volgende legislatuur zal moeten hebben 
voor de optimalisatie van de infrastructuur in een aantal groendomeinen. De voorbije jaren werden o.a. 
De Gavers en Bergelen kwalitatief bijgespijkerd, maar het is nu ook tijd voor De Palingbeek en zelfs 

Bulskampveld. Het is niet voor niets dat vorige maand in de deputatie een functietoekenningsplan voor 
de gebouwen in Bulskampveld werd goedgekeurd. Er is o.a. een al jarenlang aanslepend plaatsgebrek 
voor een aantal diensten en een gebrek aan zichtbaarheid van het streekbezoekerscentrum. Er is nood 
aan een functionele herschikking en herinrichting van de gebouwen van de kasteelsite. Het 
functietoekenningsplan voor De Palingbeek werd al in juni 2014 door de deputatie goedgekeurd. Daar 
vloeide een actieplan uit voort. Is de voorziene uitbreiding van het natuurcentrum in de hoeve Callewaert 
en het voorzien van een onbemand punt aan de cafetaria nu al gerealiseerd? En hoe zit het met het 
totaalproject op de site van de loods Pannecoucke. Daar komt nu vaart in, maar we zijn wel al op het 
einde van de legislatuur. En welke functie zal nu eindelijk worden toegekend aan het Wolvenhof in 
Izegem? 
 

Ik ben voor de volgende legislatuur ook vragende partij voor een evaluatie van onze China-strategie. Er 
is altijd gesteld dat deze strategie een pro-actief kader creëerde dat de volgende doelstellingen 
nastreeft: West-Vlaamse bedrijven toelaten de kansen die de Chinese markt biedt, optimaal te benutten, 
en Chinese bedrijven aantrekken tot en ondersteunen bij hun activiteiten in West-Vlaanderen. Betekent 
dit dan bijvoorbeeld dat de China-strategie van de deputatie een bijdrage heeft geleverd, tot pakweg de 
Chinese aanwezigheid in de haven van Zeebrugge? Ook het uitbouwen van een degelijke academische 
samenwerking behoort tot de doelstellingen. Ik heb toch de indruk dat de laatste jaren de meerwaarde 
zich eerder toespitst rond de actieradius van de hogescholen in onze provincie. Enkele weken werd 
trouwens door VIVES een hernieuwd Memorandum of Understanding getekend met Hangzhou Normal 
University. Toch eens tijd voor een globale evaluatie. 
 
Er zijn in ieder geval voor de volgende legislatuur heel wat zaken om naar uit te kijken. Het departement 

Ruimte Vlaanderen en de provincie werken samen aan een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor de 
Kustregio. Vanuit de gemeenten in deze regio werden er o.a. vragen gesteld over de mogelijkheden voor 
verdichting van het bebouwd weefsel, de aanpak van reconversie, vergrijzing en het woningaanbod voor 
eigen inwoners. Men is o.a. met Blankenberge aan de slag gegaan via de procedure WinVorm. Er komt 
een masterplan met betrekking tot de zeedijk en de 2de lijnsbebouwing. We zijn benieuwd naar de 
resultaten. 
 
Tegen 2030 wil de provincie als organisatie CO2-neutraal zijn. Het energiemonitoringplatform zal dus nog 
verder moeten worden uitgebouwd. De investeringen in energetische renovatie van gebouwen zal 
moeten versnellen. Men zal een echte gebouwstrategie moeten ontwikkelen: over elk gebouw van de 
provincie zal grondig moeten worden nagedacht of het nog past binnen de doelstellingen van de 
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toekomst, zelfs over de vraag als het nog zal moeten behouden blijven in het licht van de evoluties naar 
thuiswerk. 
 
Grondgebonden is er dus nog veel werk aan de winkel. Ik ben benieuwd of de sp.a er in zal slagen om de 
rol van de provincie bij de vervoersregio’s te versterken. Vandaag is daar toch zeer grote twijfel over. Je 
kan dat in je programma zetten, maar wat als het decreet basisbereikbaarheid iets helemaal anders zegt 
of de provincie nauwelijks vermeldt. 
 

Nu Gone West achter de rug ligt zal het trouwens niet gemakkelijk zijn om het grote publiek te betrekken 
bij uw werking. Veel van de grondgebonden dossiers zijn immers vrij technisch en procedureel van aard. 
Wat dit cultureel herdenkingsprogramma betreft was dit in zijn totaliteit ongetwijfeld een succes. Een 
echte eyecatcher voor de provincie. De getuigenis van de mevrouw uit het pittoreske Noordschote die 
het beeldje zocht dat ze voor haar doodzieke man had gemaakt, heeft mij aangegrepen. Het beeldje 
stelde voor haar de tevergeefse strijd van haar man voor die net als de soldaten – evenzeer soms 
tevergeefs – voor hun leven vochten. Sterk mevrouw de gedeputeerde, dat dit provinciaal initiatief voor 
deze mensen toch iets heeft betekend. Maar de Beeldenstorm in de Palingbeek heeft wel aangetoond dat 
men bij dit – terecht – opentrekken van themata naar het grote publiek ook wel op zijn organisatorische 
limieten botst. Mevrouw Van Brabant en ik zullen dan ook in de volgende legislatuur blijven ingaan op de 
kwestie van de centrale cel handhaving, de beëdigde wachters, enzovoort. Het laatste woord is hierover 
nog niet gezegd. 

 
Collega’s, 
 
Er is tijdens deze voorbije legislatuur ontzettend veel veranderd voor het provinciebestuur. Maar ook in 
zijn interne organisatie. Het organogram is behoorlijk gewijzigd. Het beleidsdomein leefcultuur verdween 
uit de organisatieconfiguratie alsook de provinciale diensten Cultuur, Welzijn, Sport en Mu.Zee vzw. De 
nieuwe collega’s zullen kennis maken met een dienst Griffie die inmiddels is gefuseerd met de dienst 
Belastingen tot de dienst Griffie & Fiscaliteit en dit binnen het beheersdomein Organisatie, Financiën en 
Personeel. En zullen ook vernemen de dienst Boekhouding inmiddels is aangevuld met de strategische 
component Budget en herdoopt is tot de dienst Financiën. Dat is allemaal heel ingewikkeld en dus zal er 
de komende weken en maanden wel wat opleiding voorzien moeten worden over de interne organisatie 
van deze administratie.  

 
Collega’s, 
 
Volgende week start hier andermaal een klassieke tripartite. Het is een beetje een uitzonderingscoalitie 
geworden in het provinciale bestuurslandschap. We hadden geen voorkeurscoalitie voor volgende week, 
maar we hadden toch graag eens de N-VA collega’s op een vriendelijke manier het spreekwoordelijke 
vuur aan de provinciale bestuursschenen gelegd. Dit jaar verklaarde de N-VA onomwonden in de pers 
dat voor hen de afslanking slechts een tussenstap is naar de afschaffing. Méér nog, in het N-VA-
Magazine van mei dit jaar, verklaarde minister Homans dat het toetreden tot de deputaties de partij 
zelfs, ik citeer, “ideaal plaatst om de veranderingen in goede banen te leiden en de afbouw van binnenuit 
voor te bereiden en door te voeren”. Dus als we rekening houden met het gegeven dat de N-VA in 4 van 

de 5 provinciale bestuurscoalities zetelt, ziet er niet goed uit voor de provincies na 2024. 
 
Anderzijds zien we aan de cijfermatige gegevens van de voorbije verkiezingen dat deze eerder 
geciteerde partij een tandje bij zal moeten steken om opnieuw onbezorgd als motor van de volgende 
Vlaamse regering te functioneren. En dus als motor om de provincies af te schaffen. Het wordt dus 
spannend en lekker paradoxaal. Misschien redden wij met een goede tot zeer goede uitslag als 
provinciekritische partij wel het vel van diezelfde provincies. En misschien komt dat cordon sanitaire 
tegelijkertijd ook goed uit voor dat aangroeiend groepje N-VA-gedeputeerden en zal het dus ook na 2024 
misschien gezellig en knus vertoeven zijn in de bestuurswarmte van het provinciale haardvuur. En zal 
dan die verdere afbouw en afschaffing van de provincies uiteindelijk toch niet zo belangrijk gebleken zijn. 
Volgend jaar weten we meer. 
 

Ten slotte gaat ook mijn dank en appreciatie uit naar de collega’s die we hier volgende week niet meer 
terug zien. En dat zijn er heel wat. Het was mij een waar genoegen om met u lief en leed te delen in dit 
halfrond. Met sommigen was ik maar liefst 18 jaar getrouwd. Ik hoop om u af en toe nog eens terug te 
zien. Dat geldt ook voor de 4 afscheidnemend gedeputeerden. Ik denk dat we constructief en goed 
gedebatteerd hebben de voorbije 6 jaar. 
 
En uiteraard mevrouw de voorzitter, wens ik ook u in de schijnwerpers te plaatsen. U hebt de voorbije 6 
jaar de werkzaamheden in deze raad op een excellente wijze geregeld. U was bijna altijd – typisch West-
Vlaams zou ik zeggen – down to earth. Realisme op zijn West-Vlaams en niet te veel risico’s kunnen 
immers ook sexy en aantrekkelijk zijn wanneer ze op de juiste wijze worden gebracht. Het was een waar 
genoegen om met u samen te werken. Veel succes in Zwevegem, de gemeente is met u ongetwijfeld in 

goede handen. 
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De heer Kristof Pillaert, N-VA- fractievoorzitter, brengt de repliek van de N-VA-fractie: 
 
Mevrouw de voorzitter, gedeputeerden en collega’s 
 
Tijdens de voorbije budgetbesprekingen werd door de deputatie duidelijk gemaakt dat deze begroting 
een overgangsbegroting is. Grote beslissingen worden er niet meer genomen, dat is aan de nieuwe 
deputatie en raadsleden. Dat is logisch. Minder logisch lijkt het ons dat de uittredende fractievoorzitters 

een eindrepliek over deze besprekingen moeten geven. Uiteraard is er het democratisch spreekrecht en 
geloof me, voor ons N-VA-is dit recht van het hoogste belang. Zoals steeds zullen wij ook hier doen wat 
van ons verwacht wordt en onze mening geven over de voorbije besprekingen. Maar deze zitting was in 
feite niet echt nodig.  
 
Op de overgang van de oude naar de nieuwe legislatuur, lijkt het mij een goed idee om even de balans 
op te maken. Het waren 6 boeiende jaren. Ik wil dan ook namens onze fractie uitdrukkelijk de deputatie, 
de collega’s en het provinciepersoneel bedanken voor het geleverde werk. Wij wensen iedereen veel 
succes in de toekomst en hopelijk komen we elkaar nog tegen. 
 
Laten we even achterom kijken. 
 

De rode lijn doorheen de afgelopen 4 jaar was ongetwijfeld het culturele project Gone West. In 2014 zijn 
we gestart met een provinciaal budget (dus zonder de subsidies van o.a. Toerisme Vlaanderen) van 3,2 
miljoen euro. Dat bedrag werd in de daaropvolgende jaren stelselmatig verhoogd. We eindigen met een 
kostprijs van 5,8 miljoen euro! Alles wat met Gone West gelinkt is, wordt hierbij in rekening genomen. 
Uiteraard was de provincie West-Vlaanderen de uitgelezen partner om deze herdenking te organiseren. 
Ten slotte speelde die vreselijke oorlog zich vooral hier af. 
 
Wij vragen ons wel af of dit budget goed besteed is. Of die herdenking geworden is wat er van verwacht 
werd en of de invulling ervan wel altijd even correct was. In 2014 ging de herdenking op onnavolgbare 
wijze van start met het lichtfront. Iedereen was onder de indruk en de commentaren waren lovend. De 
lat lag direct heel hoog. Jammer genoeg kon dit niveau niet doorgetrokken worden naar de organisaties 
die volgden. Het woordfront in Tielt kende minder succes, de opkomst was lager. Het latere kraterfront 

was dan het dieptepunt in het Gone West-verhaal. Als zelfs de VIP-tribune tijdens de voorstelling 
leegloopt, dan weet je dat er geen affiniteit is zoals men dit zo mooi pleegt te noemen. In het algemeen 
waren de kritieken op het waterfront dan weer eerder positief op enkele organisatorische mankementen 
na. 
 
Tijdens die 4 jaar was er natuurlijk het culturele project Coming World Remember Me, het zogenaamde 
beeldjesproject. Een prestigieus en betekenisvol project waarbij elk van de slachtoffers die voor onze 
vrijheid vochten, herdacht werd. In West-Vlaanderen en ver daarbuiten zal hier nog lang over nagepraat 
worden. Toch is ook hier niet alles vlekkeloos verlopen. De N-VA-fractie heeft van dag één dit project 
goed opgevolgd. Vooreerst was er de discussie rond de BTW op de beeldjes. De organiserende vzw heeft 
hiervoor nooit een afdoende verklaring voor gegeven. Het doel van dit project was dat er 600.000 

vrijwilligers een beeldje zouden maken voor deze land-art-installatie. Wie een beeldje maakte, gaf hierbij 
5 euro, waarvan een deel naar een goed doel ging. Zeer nobel en zeer lovenswaardig, maar ook hier was 
het de N-VA-fractie die waarschuwde dat dit niet haalbaar was. Dit is ook zo gebleken. Een zeer groot 
deel van de beeldjes werd gemaakt door De Waak. Het vooropgestelde budget werd nog maar eens 
verhoogd. Het einde van het project laat toch ook een klein bittertje na. De communicatie rond de gratis 
afhaling van de beeldjes was voor sommigen toch nog vatbaar voor interpretatie. Sommige bezoekers 
kwamen met grote middelen veel beeldjes ophalen in één keer. Voor alle duidelijkheid was het overgrote 
deel van bezoekers wel sereen en was de verontwaardiging over deze praktijken bijgevolg ook groot. De 
provincie stuurde wel bij door toezichters te plaatsen, maar misschien kon die volkstoeloop voorzien 
worden. Waarom er geen kleine bijdrage gevraagd werd voor een beeldje, is ons ook een raadsel. Op die 
manier kon het goede doel nog wat extra gespijsd worden. Naar aanleiding van de grote volkstoeloop 
kondigde de gedeputeerde op Radio 2 ook aan dat de er zeker genoeg beeldjes waren en dat die zeker 

konden afgehaald worden tot begin december. Op 25 november heeft men dit al moeten afsluiten. 
Voorzichtigheid in de communicatie dus was ook hier beter geweest. 
 
Wat ons inziens ook voorzien kon worden, was de plaats van deze installatie. In de debatten zei de 
gedeputeerde dat dit voor hen een bewuste keuze was om te kiezen voor de huidige plaats in de 
Palingbeek. Het is inderdaad een symbolische plaats en het bracht ontelbare bezoekers naar dit 
provinciale domein. Toch vinden wij het onbegrijpelijk dat er ook hier extra kosten zijn omdat niet met 
alles rekening werd gehouden. Het was de bedoeling dat de kunstinstallatie met het grote ei en de 
beeldjes zou opgaan in de natuur. Zoals de zovele graven van de gesneuvelde soldaten van de Eerste 
Wereldoorlog. Een mooie en zinvolle gedachte. Ware het niet dat deze installatie geplaatst werd in een 
kwetsbaar milieugebied en het Agentschap voor Natuur en Bos dus geen permanente vergunning 
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toekende. De installatie en de beeldjes moesten verdwijnen en 230.000 euro moet opgehoest worden om 
het grote ei te verplaatsen en de site te herstellen naar haar oorspronkelijke staat. 
 
Deze 4 jaar van herdenking laat bij N-VA een dubbel gevoel achter. Er waren vele mooie, zinvolle 
momenten. Maar er werden ondoordachte beslissingen genomen. Dikwijls met hoge extra kosten tot 
gevolg. Dit maakt het voor ons toch wat bitter. 
 
Vorig jaar maakten wij bij de eindrepliek op de budgetbesprekingen opmerkingen over het gebrek aan 

transparantie van de bevoegdheden van de provincie. Ook toen, waren de bevoegdheden van de 
provincie al duidelijk omlijnd. Daarom hebben wij enkele zaken aangehaald die voor onze fractie toch wel 
vatbaar waren voor verbetering. Zo stelden we dat de provinciale drukkerij toch niet meer van deze tijd 
was. De opgang van digitale communicatie is al jaren niet meer te stuiten. Bovendien is digitaal 
communiceren beter voor het milieu. Overheden moeten hierin het goede voorbeeld geven en verspilling 
van papier tegengaan. Daarnaast werden de provincies afgeslankt en werden bevoegdheden zoals 
cultuur, sport en welzijn overgeheveld naar andere bestuursniveaus. Net voor deze bevoegdheden 
verrichte de provinciale drukkerij het meeste werk. Maar groot was ons ongeloof toen we merkten dat 
ondanks het digitale tijdperk waarin we leven en het verlies van bevoegdheden waarbij veel drukwerk 
nodig is, de kosten van deze drukkerij toch opnieuw gestegen zijn. Wat er voor 40.000 euro zoal gedrukt 
wordt voor het Zwin, is voor jullie wellicht een weten, voor ons is het een raadsel. Hoe dan ook, ook in 
de nieuwe legislatuur zullen we dit kritisch blijven opvolgen. 

 
In het verlengde daarvan vroegen we vorig jaar ook om het communicatiebudget eens grondig te 
herzien. Het is de logica zelve dat als men minder heeft om over te communiceren, men dan ook minder 
communiceert. Niettegenstaande er minder bevoegdheden zijn om over te communiceren, slaagt de 
provincie er toch in om hiervoor een zelfde budget te voorzien. Wij kunnen alleen maar concluderen dat 
men bij de provincie graag veel over hetzelfde communiceert en dus graag in herhaling valt. Een mooi 
voorbeeld van deze onnodige uitgaven vinden we terug in de imagocampagne van dit jaar. Als N-VA zijn 
we van oordeel dat een imagocampagne voor een overheidsapparaat echt niet hoeft. Het is niet onze 
taak om klanten te winnen zoals een privé-onderneming. Zelfs in Het Nieuwsblad van 27 februari 
deelden ze onze mening. Ik citeer: “Opvallend: dat is net wat de campagne níet doet. Met het online 
gedeelte van de campagne kunnen bezoekers een pakket streekproducten winnen, maar meer te weten 
komen over de verwezenlijkingen van de provincie, dat zit er niet in. Gedeputeerde Decorte antwoordde 

daarop: “Dat komt wel in een latere fase. Deze ludieke campagne is nog maar een eerste stap.” Einde 
citaat. Wanneer je vandaag naar de website gaat, zal je niet meer vinden dan de zoekplaat. We zijn 
ondertussen wel meer dan 10 maanden verder. Hoewel de deputatie altijd beweerde dat hun 
communicatie efficiënt is, trekken wij dit in twijfel. Per inwoner wordt er in West-Vlaanderen 3,9 euro 
besteed aan communicatie terwijl dit in Antwerpen minder dan de helft is, nl 1,7 euro.  
De gebiedsgerichte werking vinden wij nog altijd terug in dit budget. Nochtans was dit in Horizon 17 
verdwenen als apart onderdeel. Toch zien wij dat dit hardnekkig blijft terugkomen in deze begroting. 
Wordt hiermee duidelijk dat gebiedsgerichte werking as such blijft bestaan niettegenstaande eerdere 
verklaringen of zit de huidige deputatie niet geheel op dezelfde golflengte zodat het niet zomaar 
geschrapt kan worden? We blijven het ons afvragen. 
 

Ik zei het eerder al dat we een kantelmoment bereikt hebben. Niet alleen zit er hier volgende week een 
vernieuwde provincieraad, maar kunnen we ons buigen over welomlijnde bevoegdheden. Heel de 
discussie over de afslanking van de provincies ligt achter ons en de voltallige Vlaamse Regering heeft ons 
een hertekende opdracht toevertrouwd. Tijd om eens te kijken wat we hiermee in de toekomst kunnen 
doen. 
 
Vooreerst hoop ik dat deze raad niet opnieuw de debatten van het Vlaams parlement dunnetjes wil 
overdoen. De beslissingen over de hervorming van de provincies worden daar genomen. Het mag 
duidelijk zijn dat niet alle Vlaamse meerderheidspartijen deze mening door hun partijgenoten in de 
provincie kunnen laten vertolken. De ene zegt onomwonden dat men niet akkoord gaat met de genomen 
beslissing van de Vlaamse regering, een ander zegt dan weer dat ze niet verder konden dan een 
compromis te aanvaarden op Vlaams niveau. Hoe dan ook is de aanloop naar de beslissing lang geweest, 

te lang als je het mij vraagt. Het was in die aanloopperiode dat er het een en het ander kon gewijzigd 
worden voor diegene die dit wensten. Dit is echter niet gebeurd. Laat ons dan de volgende 6 jaar 
concentreren op de taken die de provincie wel nog mag uitvoeren. Met 36 raadsleden moet er goed 
kunnen gedebatteerd worden over provinciedomeinen, toerisme, waterlopen, economie, …. 
 
De knip op communicatie is de tweede oproep naar de vernieuwde provincieraad. Communiceer wat er te 
communiceren valt en doe dit dan vooral ook goed! Daarnet heb ik de cijfers gegeven voor West-
Vlaanderen. Die zijn inderdaad veel hoger dan in Antwerpen. Dit komt onder meer omdat men nog altijd 
de bevoegdheden sport en cultuur voor een stuk onderbrengt in communicatie. Als men vroeger een 
sportmanifestatie steunde vanuit de dienst Sport, doet men nu gewoon hetzelfde vanuit de dienst 
Communicatie. Door de afgeslankte bevoegdheden, kan je niet meer iedereen tevreden stellen. Een 

nieuwe meerderheid kan dit vanaf volgende week in goede banen leiden. 
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Een derde aanbevelingspunt vanuit onze fractie is de digitalisering. De provincie maakt zich sterk dat ze 
er staat voor de West-Vlaming. Wel, die West-Vlaming is klaar voor de gedigitaliseerde wereld. Hier en 
daar zijn er zeker al initiatieven genomen. Denken we maar aan de glasvezelverbindingen, maar er kan 
nog veel meer worden gedaan. Maak werk van recreatieve wandelingen die te downloaden zijn via een 
QR-code, stuur het eigen personeel hun loonfiche via een gedigitaliseerd platform, verminder de 
achterhaalde drukwerken door digitale folders te ontwikkelen, lanceer app’s om het leven van de West-
Vlaming comfortabeler te maken, laat het PTI samenwerken met bedrijven om hen te helpen in hun 

digitale communicatie, en zo zijn er nog tal van voorbeelden. Zo kunnen we aantonen dat onze provincie 
klaar is voor de digitale wereld van morgen. Onze fractie denkt dat dit een veel efficiëntere 
imagocampagne zou zijn dan het huidige ‘niet zichtbaar, wel belangrijk’. 
 
En tot slot: toon dat je het meent! Momenteel zit de politiek in de hoek waar de klappen vallen. Het is 
aan de politiek zelf om hieruit te geraken. Dit kan je doen door zelf het goede voorbeeld te geven. Het 
aantal provincieraadsleden is met de helft gedaald en het aantal gedeputeerden van 6 naar 4. Trek die 
lijn van kostenefficiëntie door in de bestuurlijke beslissingen door het aantal commissies te verminderen, 
door alle bestuurlijke kosten tegen het licht te houden en te kijken waar er kan gespaard worden. Voor 
mijn part mag je daarover dan wel communiceren. Zo kunnen we misschien opnieuw de 
geloofwaardigheid van de politiek opkrikken. 
 

Collega’s, we zijn ervan overtuigd dat er heel wat kan geleerd worden uit de afgelopen 6 jaar. De 
positieve dingen moeten behouden blijven, maar we moeten ook durven zaken veranderen die slecht 
waren. Met dit korte betoog, heeft onze fractie alvast gepoogd hiertoe een eerste aanzet te doen. Ik 
hoop dat we de volgende 6 jaar hiervan de vruchten zullen plukken. 
 
De heer Piet Vandermersch, Open Vld-fractievoorzitter, brengt de repliek van de Open Vld-fractie: 
 
Mevrouw de voorzitter, 
Mevrouw, Mijne Heren van de Deputatie, 
Beste Collega’s, 
 
Voorafgaandelijk wil ik namens de Open Vld-fractie de provinciale rekendienst en griffie danken voor het 

vele werk dat zij opnieuw leverden voor de opmaak en voorbereiding van het budget 2019.  
 
In principe kunnen we niet zoveel opmerken over de besprekingen van het budget: deze waren 
uitermate kort, met weinig vragen en reacties. Dit is te verwachten bij een overgangsbudget, en vooral 
na dit verkiezingsjaar met de drastische hervormingen van de provincieraad, maar daar kom ik zo 
dadelijk op terug. 
 
We zien wel nog een duidelijke creativiteit bij onze provincie met investeringen ter verbetering van onze 
economie en de landbouwsector. We staan inderdaad nog voor heel wat uitdagingen en de vinger werd 
onlangs nog duidelijk op de wonde gelegd: denk maar aan de stijgende energieprijzen voor onze 
economie en de droogterampen in onze landbouwsector. 

 
Het heeft geen zin om alle punten te herhalen die hier besproken werden, maar ik haal er toch graag 
enkele uit. 
 
De POM gaat zwaar investeren in de verdere uitbouw van de River Terminal te Wielsbeke die reeds heel 
actief is. De start wordt ook gegeven voor de River Terminal te Roeselare, waar bedrijven vol ongeduld 
wachten op deze realisatie. Dit is uitdaging die voor onze bedrijven heel belangrijk is voor de logistieke 
dienstverlening en die een oplossing kan vormen voor het vele fileleed langs de weg. 
 
U zult het me niet kwalijk nemen dat ik het hier vooral heb over economie en landbouw. Deze twee 
zaken staan heel dicht bij elkaar en zijn ook de twee grote beleidsdomeinen in het toekomstig provinciaal 
beleid. Dat dit juist twee grote Open Vld items zijn is uiteraard leuk meegenomen. 

 
De landbouwsector kwam jaren geleden veelal negatief in het nieuws, vooral als de grote vervuiler en 
met zorgwekkende beelden uit de dierensector. De sector heeft echter veel inspanningen geleverd om 
een positieve rol te spelen in de maatschappij, denk hierbij aan het succes van de korte keten en de 
zorgboerderijen.  
 
De landbouwer is opnieuw de grote pleitbezorger van ons milieu. Al deze veranderingen zijn mede 
gestuurd door Inagro, een onmisbare partner voor onze landbouwsector. Er is onnoemelijk veel 
geïnvesteerd in Inagro, en dit is en blijft noodzakelijk. Enkele investeringen zijn het nieuwe 
champignongebouw, het nieuwe kantoorgebouw en de uitbreiding met 12 ha grond. In de toekomst 
wordt vooral gekeken naar de nieuwe dakserre bovenop de loods van de REO-veiling. 
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De traditionele onderzoeken naar ziektes bij planten en rassenproeven werden reeds uitgebreid naar de 
snoekbaarsteelt, insectenteelt en nog meer onderzoek naar de bioteelt. Naast dit alles is er in de 
toekomst nog heel wat onderzoek naar energiebesparende maatregelen voor onze bedrijven, daarom 
wordt onderzoek gevoerd naar zonne-energie en naar de haalbaarheid van de kleine of middelgrote 
windmolen. 
 
Na 3 opeenvolgende jaren waar het klimaat een grote impact had op deze sector is het duidelijk dat we 
hier ook meer moeten investeren. Grote overstromingen en lange droogteperiodes met uitzonderlijke 

temperaturen zijn al lang geen uitzonderingen meer. Daarom moeten we ook daar nog een tandje 
bijsteken door middel van het aanleggen van bufferbekkens, zodat deze ook telkens gebruikt kunnen 
worden tijdens droogteperiodes. 
 
De richting die de volgende legislatuur wordt ingeslagen waarbij we samen zullen werken met de 
landbouwers zal ons toelaten sneller te werken daar grondverwerving niet langer een obstakel zal 
vormen. Ik betreur dat ik in de volgende legislatuur de laatste actieve landbouwer in het 
provinciebestuur zal zijn, maar reken er net zoals in het verleden op dat deze sector ons nauw aan het 
hart zal blijven liggen over alle fracties heen.  
 
Graag wil ik besluiten met een terugblik, maar ook een toekomstblik. 
 

Open Vld heeft de afgelopen legislatuur mee bestuurd. We zijn ongelooflijk trots op de kans die we 
gekregen hebben en hebben die met beide handen gegrepen. We hadden een schitterende fractie met 
een kwaliteitsvolle gedeputeerde Carl Vereecke voorop. En hierbij kom ik bij de hervorming van de 
provincies die door Vlaanderen als de grote verandering en besparing naar voor gebracht werd. Als we 
nu de bedragen lezen die in mei zullen uitbetaald worden als uittredingsvergoedingen en pensioenen 
voor onze parlementairen, is deze hervorming toch een lachertje. Wanneer Peumans dan ook nog 
verkondigt dat alle partijen het erover eens zijn dat er te veel parlementairen zijn, maar dat 2019 te 
dichtbij is om deze hervormingen nog door te voeren, heb ik daar toch bedenkingen bij.  
 
Was het leed bij elke partij wel nodig als u ziet dat de besparingen peanuts zijn, want nu verwijs ik even 
naar de pers, bij de provincieraadsleden zijn er geen uittredingsvergoedingen en pensioenen. Laat dit 
duidelijk zijn. 

 
Dank u voor uw aandacht. 
 
De heer Peter Roose, sp.a-fractievoorzitter, brengt de repliek van de sp.a-fractie: 
 
Mevrouw de voorzitter, 
Mevrouw en heren gedeputeerden, 
Waarde collega's, 
 
Vandaag wordt ons een technische begroting gepresenteerd die het de volgende bestuursploeg mogelijk 
moet maken om een voluntaristisch beleid te voeren. Er is voor gezorgd dat er reserves zijn voor in de 

toekomst. De basis werd hiervoor in het verleden gelegd. We hebben met de begrotingsbespreking en 
begrotingsevolutie een lange weg afgelegd. Ik volg persoonlijk het budget sedert 2002, nu iets méér dan 
16 jaar geleden. De eerste jaren na de eeuwwisseling hadden we vooral moeite om controle te krijgen 
over de verschillende méérjarige parameters die gebruikt werden om ons budget in evenwicht te krijgen. 
Ik herinner mij regelmatig discussies in de meerderheid waarbij wanneer de uitgaven niet klopten, we 
wensten bij te sturen aan ontvangstenzijde. Vanaf 2003 en 2004 hebben we voor de eerste maal 
parameters afgesproken waarbinnen personeelsuitgaven, werkingsuitgaven en overdrachten konden 
evolueren. Op basis van deze parameters zijn we er in geslaagd om tussen 2005 en 2008 ongeveer 7 
miljoen euro te besparen in de gewone dienst. Ook zijn we er in geslaagd om oubollige reglementen en 
premies af te schaffen. Het heeft een aanpassing gevraagd van dit bestuur om eigen reglementen in 
vraag te stellen en bij te sturen. 
 

De laatste belangrijke aanpassing dateert van 2008 toen de provinciale fiscaliteit grondig werd 
aangepakt door een wijziging door te voeren in de gezins- en bedrijfsbelasting, in de onroerende 
voorheffing en in de introductie van een provinciale taks op tweede verblijven. Dit maakte het mogelijk 
om economische buffers te hebben in recessieperioden, om – doordat de inkomsten voor 90% en met de 
afschaffing van het provinciefonds zelfs nog veel meer afhankelijk zijn van fiscale opbrengsten – minder 
conjunctuurgevoelig te zijn, om bij verschuivingen van bevoegdheden deze op een goede manier in te 
vullen en het verschil te maken. Het zorgt er vandaag ook voor dat we financiële ruimte hebben om 
straks aan onze opvolgers de kans te geven om nieuw beleid te voeren zonder aan de fiscaliteit te raken. 
We hebben de provinciale fiscaliteit al 10 jaar gepacificeerd. Ik wens in dit verband de financieel 
beheerder en zijn diensten te danken voor de vlotte en deskundige samenwerking de afgelopen jaren. 
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Laten we even samen de teletijdmachine nemen en de tijd 6 jaar terugdraaien om te zien wat er 
gerealiseerd is. In 2012 stond de teller van het provinciaal fietsroutenetwerk op 80 km nieuwe 
fietspaden. Eind 2018 staat de teller op 140 km aan nieuwe fietspaden, naast de 73 km fietspaden langs 
de groene assen en de fietspaden die convenantgebonden zijn vanuit de gemeenten of het Vlaams 
gewest. Het Fietsfonds 2.0 is geïntroduceerd waarbij de subsidiëring werd aangepast. Er is kortom bijna 
20 miljoen euro geïnvesteerd om de provincie fietsveiliger te maken. Daarnaast werd sedert 2014 vanuit 
de provinciale mobiliteitscel de testkaravaan opgezet. De testkaravaan is intussen één van de meest 
succesvolle sensibilisatiecampagne van de afgelopen 2 decennia. Er kan dan wel kritiek zijn op 

sensibilisering of publiciteit voor de provincie, maar dit zijn campagnes die enkel op basis van een 100-
tal elektrische fietsen, bakfietsen, vouwfietsen en gewone fietsen, erin slagen om werknemers 1,2 
miljoen fietskilometers te laten afleggen. Deze campagne is erin geslaagd om een gedragswijziging door 
te voeren en uit de enquêtes blijkt – een jaar na de test – dat ongeveer één derde van de deelnemers 
aan de testkaravaan hun verplaatsingsgedrag definitief wijzigen. Enkel op die manier kunnen we erin 
slagen om klimaatneutraal te gaan werken. 
 
De afgelopen bestuursperiode werd méér dan 5 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe impulsen in onze 
toeristische sector. De extra investeringen in evenementen, attractiepunten, belevingselementen en de 
aanleg van nieuwe kampeerautoterreinen versterken de toeristische aantrekkelijkheid van onze 
provincie. Dit jaar werd de zesde triënnale ‘Beaufort’ georganiseerd. Een succesformule waarbij de kust 
wordt gepositioneerd als een cultuurtoeristische bestemming. Beaufort onderscheidt zich door de unieke 

beleving: het is kunst in het decor van de kust en de zee. Een suggestie is om het evenement eventueel 
uit te breiden “over de schreve” of naar de dichtste steden in het hinterland waar kusttoeristen vaak mee 
vertrouwd zijn. 
 
Het officieel programma van het herdenkingstoerisme eindigde op 11 november 2018. Wanneer we 
terugblikken op het volledig programma en de uitgevoerde all weather infrastructuur kunnen we enkel 
maar fier zijn. We hebben de regio Westhoek, en bij uitbreiding ook de provincie West-Vlaanderen op de 
buitenlandse kaart geplaatst, door op een kwalitatieve wijze de herdenking te programmeren. Ondanks 
de relatieve lengte van het 80 km front in WOI – we mogen immers niet vergeten dat de frontlijn liep 
van de Noordzee tot in Turkije – hebben we heel vaak als gastheer opgetreden voor heel wat 
internationale gasten. Gone West, Lichtfront, Woordfront, Waterfront, Coming World Remember Me, 
allemaal zijn het adembenemende waardevolle cultuurtoeristische projecten – het beeldjesproject is 

overigens door het Verenigd Koninkrijk uitgeroepen zijn tot het meest waardevolle Europees project op 
cultuurtoeristisch vlak. Ik vind het dan ook jammer dat er hier gediscussieerd moet worden over het feit 
dat iemand te laat was voor een beeldje of over het feit dat niet alles 100% verliep zoals het moest. Het 
hele programma heeft een belangrijke herinnering achtergelaten in onze streek. Ik wens namens mijn 
fractie alle vrijwilligers, participanten, medewerkers, artiesten, … kortom iedereen danken voor hun inzet 
de afgelopen 4 jaar. 
 
De POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) focuste de afgelopen zes jaar, binnen de contouren van 
West Deal op het ontwikkelen of herdynamiseren van logistieke infrastructuur in onze provincie. De 
waterwegen waren daarbij een eerste prioriteit. Door zowel het aanbod van vervoerders als de behoeften 
van gegadigde bedrijven te matchen werd nieuw goederenpotentieel gevonden voor de bestaande River 

Terminals van Wielsbeke en Roeselare. Daarnaast werd voor het eerst het potentieel van kleinere 
waterlopen onder de loep genomen door een alternatieve bedrijfsvoering in overweging te nemen, 
bijvoorbeeld het autonoom varen. We hoen dat de projecten voor regionale overslagplatforms in 
Diksmuide en Veurne uitgevoerd kunnen worden binnen deze strategie. De gedeputeerde zette ook hard 
in op de Fabrieken van de Toekomst en het klaarmaken van open testfaciliteiten zowel in het domein van 
kunststoffen als van duurzame energie, met name golf- en getijdenenergie.  
 
Dit POM-verhaal werd vooral versterkt door het feit dat de provincie er nog steeds in slaagt om, ondanks 
de afnemende stroom van Europese financiële middelen, toch nog centen binnen te halen waardoor we 1 
euro eigen inbreng omzetten in 3 euro om op het terrein het verschil te kunnen maken. 
 
Een andere sector waarin de afgelopen 6 jaar de unieke rol van de provincie verder werd ontplooid is het 

domeinbeheer. Enkel het provinciebestuur is vandaag bij machte om grote natuurgebieden aan te kopen 
en te ontwikkelen. Het provinciebestuur is het enige democratisch verkozen orgaan die zorg draagt dat 
elke inwoner op fietsafstand een groene long kan bezoeken. De domeinen worden op een 
multifunctionele wijze ingericht zodat zoveel mogelijk recreanten er gebruik kunnen van maken zonder 
de fauna en flora in het gedrang te brengen. Op dit vlak werden in meerdere domeinen grote 
investeringen uitgevoerd, bijvoorbeeld in De Gavers, Fort van Beieren, de renovatie Bulskamphoeve en 
de Baliekouter. Daarnaast werd een zevende domein aan de IJzer aangekocht, ingericht en enkele weken 
terug geopend. Maar in de afgelopen bestuursperiode blijft de omzetting van het masterplan van het 
Zwin de belangrijkste verwezenlijking. Het Zwin Natuur Park is dé nieuwe natuurgerichte topattractie aan 
de kust geworden. De bezoeker krijgt er de gelegenheid om de typische en bijzondere Zwinnatuur op 
een aangename manier te ontdekken en te beleven. Als de Vlaamse overheid er straks in slaagt om de 

nodige natuurherstelwerkingen en uitbreidingswerken te voltooien, dan zal het grensoverschrijdend 
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natuurpark uitgebreid worden met 120 hectare. De investeringen in het domeinbeheer zijn sociaal, 
duurzaam en toekomstgericht. Deze kleine oases van rust, waar stress, geldgewin en vervuiling even 
vergeten kunnen worden, zijn en zullen van een onschatbare waarde worden. 
 
Het provinciaal woonbeleid heeft ups en downs gehad. In 2006 was het beleid sterk gefocust op het 
verstrekken van premies aan gezinnen. Deze premies werden zowel door Vlaanderen als door de 
provincie uitbetaald. Het premiestelsel werd afgeschaft en vervangen door een rollend woonfonds in de 
sector van de koopwoningen en door het aansturen van nieuwe intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden rond woonwinkels. Hiermee is de provincie West-Vlaanderen de koploper in 
Vlaanderen op het vlak van de regisseursrol om ervoor te zorgen dat er in elke West-Vlaamse gemeente 
een dienstverlening rond wonen aanwezig is. Vanaf 2019 verwachten we veel van de regioprogramma’s 
rond het stimuleren van nieuwe woonvormen en de oprichting van de provinciale woonregie. 
 
Vandaag is Inagro een begrip in de wereld van landbouwvernieuwing en –verbreding. Elk jaar worden 
zonder veel politieke discussie de nodige financiële middelen voorzien om deze vernieuwing verder 
gestalte te geven. Dit lijkt vandaag een evidentie. Maar 12 jaar geleden was het West-Vlaams 
landbouwbeleid nog sterk versnipperd over een 7-tal vzwtjes met onvoldoende armslag. We hebben als 
fractie toen sterk aan de kar moeten trekken om de oprichting van een provinciebedrijf gedaan te 
krijgen. Ik ben blij dat de deputatie ons toen is gevolgd en dat daar nu de vruchten van geplukt kunnen 
worden. Vandaag was de problematiek van mest en nitraten in de waterlopen opnieuw in de actualiteit. 

Dit is eerder gebonden aan de groententeelt dan aan de dieren. Ik denk dat de provincie daar de 
komende jaren nog extra werk zal aan hebben om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het gebruik 
van meststoffen en anderzijds het kweken en verkopen van groenten. 
 
Zowel in 2015 als in 2016 werd onze provincie getroffen door zware regenval en hiermee gepaard 
gaande overstromingen. Er werd een nieuw actieplan opgezet om zowel met gecontroleerde 
overstromingsgebieden als met bufferbekkens de knelpunten weg te werken. In meerdere gemeenten en 
steden werden belangrijke investeringen uitgevoerd. De afgelopen twee jaar is daarbij nog de 
zomerdroogte gekomen. Samen met de overname van 1.845 km gemeentelijke waterlopen, betekent dit 
dat de verantwoordelijkheid van de provincie als waterbeheerder sterk is toegenomen om te investeren 
in waterbeheersingswerken voor watergevoelige gebieden. Maar ook de komende jaren zal zonder twijfel 
het thema water nog vaak aan bod komen in de provincieraad. Het is daarbij erg belangrijk dat niet 

alleen de provincie belanghebbende sector is. Alle belanghebbende sectoren moeten rond de tafel zitten 
en hun verantwoordelijkheid opnemen. 
 
De overdracht van de werking van de regionale landschappen van Vlaams naar provinciaal niveau, 
betekende naast een financiële inspanning van het provinciebestuur ook een vernieuwde interesse in de 
werking van deze vzw’s. Naast visievorming rond natuur- en milieuzorg, landbouw, recreatie, toerisme 
en waardevolle landschappen werden er concrete actieplannen uitgewerkt, die op het terrein de 
provinciale aanpak moesten illustreren. Het Stadlandschap in de omgeving van Roeselare werd 
uitgebreid met de Tieltse regio. Een entiteit Stadlandschap tussen Schelde en Leie werd gecreëerd en de 
twee regionale landschappen in de Westhoek werden gefusioneerd en een gisteren nog werd de 
oprichting van een Landschapsfonds wereldkundig gemaakt. 

 
Ten slotte werden de afgelopen zes jaar heel wat financiële inspanningen uitgevoerd op het vlak van 
veiligheid. Eigenlijk is het geen provinciale bevoegdheid, maar we hebben het toch gedaan en dat zonder 
veel kritiek. De kazerne van Zedelgem werd aangekocht, aangepast en daarnaast uitgebreid met een 
simulatiehuis, een vuurhal en een oefenplaat. Het provinciebestuur sprong hierbij in de bres om onze 
verschillende veiligheidsdiensten de nodige opleidingsinfrastructuur te voorzien  
 
Ik wens in mijn laatste tussenkomst nog een kleine boodschap mee te geven aan de ‘overblijvers’. Ik 
weet dat ondanks verschillende hervormingen de toekomst van het provinciebestuur nog steeds niet 
gewaarborgd is en zeker tot midden volgend jaar als een schaduw over dit gebouw zal heersen. Ik roep 
op om zelfbewust en vol vertrouwen en dus op een assertieve wijze straks de provinciale bevoegdheden 
op te nemen. Aarzel niet om structuren – indien nodig - aan te passen om de dienstverlening naar de 

West-Vlaming te versterken. Zet in op digitalisering! Maak transparante afspraken met de 
provinciebedrijven Westtoer, Inagro of POM. Bestuurskundig is het afschaffen van de provincies als 
intermediair niveau zinloos. Maar om partijpolitieke redenen is er wel een argumentatie op te bouwen om 
de provincies af te schaffen. Wees dus op uw hoede. 
 
De sp.a-fractie zal de begroting 2019 goedkeuren en ziet met volle verwachting uit naar de uitvoering 
van dit budget en naar een nieuw gezicht voor de provincie. 
 
Dank u voor de aandacht. 
 
De heer Christof Dejaegher, CD&V-fractievoorzitter, brengt de repliek van de CD&V-fractie: 
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Mevrouw de voorzitter, 
Collega’s, 
 
Een klein citaat uit een Vlaamse song maakt vlug veel duidelijk: “Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. 
Weet dat je in m'n hart altijd blijft voortbestaan.” 
 
Weliswaar in een minder droevige context, zou dit kleine citaat voor veel of velen dienstig kunnen zijn, 
maar ik neem ook een beetje afscheid vandaag. Ik neem afscheid van mijn kleine vriend, al kan het 

natuurlijk ook een vriendin zijn. Nu het, net als voor sommige collega’s, mijn laatste slotbeschouwing 
wordt bij het provinciale budget, zal het de laatste keer zijn dat ik iets kan zeggen over mijn kleine lieverd, 
ik neem vandaag afscheid van mijn schattig eikelmuisje. En als ik het zo hoor, zal ik niet alleen zijn die 
hem of haar zal missen. Al zal de provincie West-Vlaanderen uiteraard ook in het budgetjaar 2019 haar 
uiterste best blijven doen om de biotoop van dit beestje in stand te houden of te verbeteren. Dat mag 
alvast blijken uit een lange lijst kleine en grotere projecten van afscheidnemend eerste gedeputeerde Guido 
Decorte. Het ga je goed, lieve eikelmuis. 
 
Maar helaas nemen we ook afscheid van elkaar of toch van heel wat mensen in deze raad. Het wordt 
ongetwijfeld geen definitief afscheid, sommigen keren terug en velen onder u die maandag niet meer naar 
deze raad terugkeren, zullen we ongetwijfeld nog op tal van andere fora en gelegenheden kunnen en 
mogen ontmoeten. En diegenen die we misschien niet meer of nog heel weinig zullen ontmoeten, het ga 

jullie allemaal heel goed. Want zelfs al wordt er eens gedebatteerd en al zijn we eens boos op elkaar 
omwille van de één of andere politieke truc of het politieke antwoord dat gegeven werd, we zijn uiteindelijk 
allemaal maar mensen die hun best proberen te doen voor West-Vlaanderen, mensen met onze gaven en 
gebreken en met onze eigen visies en inzichten. En het zal zo blijven dat de ene nu eenmaal meer voelt 
voor West-Vlaanderen als provincie dan de andere. Het zij zo, de kiezer heeft altijd gelijk, is één van die 
beroemde of beruchte oneliners, die hierbij past. Ik voel dan ook weinig tot geen behoefte voor een ruime 
terugblik. De kiezer heeft nu eenmaal geoordeeld over het werk van dit bestuur en deze meerderheid. 
Misschien oordeelde de kiezer ook wel over die dubbelzinnigheid. Zoals het feit dat deze zitting niet eens 
nodig is, maar toch een behoorlijk lange toespraak kan opleveren. 
 
Nu we toch in deze slotbeschouwing ons licht moeten of mogen laten schijnen op het budget 2019, zou 
het fout zijn om over het budget 2019 helemaal niets te zeggen en het bij een dankwoord of woorden van 

afscheid te laten. 
 
Kort, heel kort misschien. Want zo verging het ook de vraagstelling en het debat tijdens de voorbije 
zittingen. Verder dan enkele vragen per gedeputeerde of soms zelfs helemaal geen kwamen we niet en dit 
in schril contrast met vorig jaar toen alle records van vraagstelling en debat van de tabellen geveegd 
werden. De verkiezingen zijn voorbij – hoofdoorzaak ongetwijfeld – en de legislatuur beslaat nog hooguit 
enkele dagen. En in het budget 2019 steken inderdaad geen nieuwe politieke keuzes, maar het is daarom 
niet minder belangrijk! 
 
Het zal misschien wel een beetje zijn, zoals Joost Van Den Vondel ooit zei: “De wereld is een schouwtoneel, 
elk speelt zijn rol, elk krijgt zijn deel.” 

 
Dat op een moment van afscheid inspiratie en goesting ontbreken, kan ik mij voorstellen. Dat is geen 
schande. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat we vakkundig gemuilkorfd werden door sluwe 
gedeputeerden en ik citeer er één, slechts één, die zoals altijd garant stond voor enkele rake uitspraken: 
“We hebben ook nog budgetwijzigingen. Er zijn er altijd al geweest en dat zal blijven bestaan.” Of meer 
nog: “Als we over hebben, hebben we over. En als we tekort hebben? Dan gaan we bijvragen.” 
 
Het leven kan simpel zijn. Met andere woorden, alles komt goed. 
 
Maar je moet wel Franky De Block heten om ook het volgende te durven stellen: “Je moet een paal alleen 
maar plaatsen als het nodig is.” Om enkele zinnen verder in zijn discours te poneren: “Eén van de projecten 
waar ik het meest deugd aan had.” 

 
Met palen en provinciale subsidies moet je dubbel voorzichtig zijn. Maar we zullen je missen, Franky, niet 
in het minst omwille van je eindeloze reeks plastische uitspraken. 
 
Collega’s, dames en heren, 
 
Zelfs al is het budget 2019 het laatste budget van het lopende meerjarenplan, zelfs al bevat het geen 
nieuwe beleidskeuzes, zelfs al zijn het de volgende gedeputeerden die het ter hand zullen nemen en zelfs 
al is het het eerste budget voor een nieuwe legislatuur, bij het nog eens doornemen van de presentaties 
en het bekijken van het dikke boek, kan niet gesteld dat het een onbelangrijk budget zou zijn. 
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De lijst van kleine en grote projecten met meerwaarde voor onze provincie valt op. Er is – denk ik – geen 
enkel provinciaal domein waaromtrent geen enkele actie in het budget staat. Allemaal komen ze met één 
of meerdere projecten aan de beurt. De lijst met projecten voor de aanleg van fietspaden is opnieuw 
betekenisvol. Hetzelfde kan gesteld worden wat het waterbeheer maar ook wat de 
waterbeheersingswerken betreft. Traditioneel weliswaar, we zijn het ook wel een beetje gewoon zo, maar 
toch niet onbelangrijk voor onze provincie en haar inwoners. Hier en daar durft er zelfs een ontwerpend 
onderzoek of voorstudie het overgangsbudget insluipen. 
 

Ook grotere projecten staan nog opgenomen in dit overgangsbudget, ter afwerking of ter voortzetting van 
beslist beleid. Maar ook die projecten kunnen en zullen meerwaarde genereren voor onze provincie. Ik 
denk maar aan de verdere uitvoering en herbestemming van het provinciaal hof. Ook de afwerking van 
het kantoorgebouw op de site Inagro, maar bovenal de dakserre springen in het oog in dit 
overgangsbudget. Ook hier wordt al gesproken over de voorbereiding van een nieuw masterplan voor 
Inagro en ja, ook in de toeristische sferen staat het licht al op groen om een naadloze overgang te maken 
naar een post-herdenkingsperiode met projecten zoals Feniks over de wederopbouw. 
We zijn er misschien vlug over heen gegaan, maar er schuilt best wel wat uitdaging – zelfs al zijn het 
bestaande projecten en beslist beleid – in het budget 2019, dat zich overigens opnieuw met goede 
totaalcijfers aankondigt. 
 
Met vertrouwen ziet de CD&V-fractie de toekomst tegemoet, met vertrouwen gaan we voor dit budget 

2019 het licht op groen zetten. 
 
De vele mensen van wie we afscheid nemen, mocht ik al bedanken voor de samenwerking en de meestal 
heel positieve sfeer in deze raad. Ik wil eindigen met een oproep aan de toekomstige gedeputeerde en 
raadsleden, die vanaf maandag opnieuw gaan voor een sterk West–Vlaanderen. M.a.w. een kleine 
voorafname op het nieuwe beleid! Het moet u ongetwijfeld ook opgevallen zijn enkele weken geleden toen 
eens te meer de geboortecijfers van de voorbije jaren publiek gemaakt werden. Onze provincie kleurt net 
als heel Vlaanderen, maar dan toch nog iets sterker, steeds grijzer. Over de oudere bevolking geen kwaad 
woord, daar gaat het niet om. Maar gelijktijdig bleek dat we ook de provincie zijn met de sterkste 
achteruitgang in geboorten. Beide samen beschouwd is dit een duidelijk signaal. Ik hoop dat we over de 
politieke grenzen heen dit signaal durven oppikken en durven verder kijken dan de traditionele 
verklaringen. 

 
Het zou een illusie zijn te denken dat we dit als provincie vanuit een sociaal–economische invalshoek 
helemaal alleen zouden kunnen oplossen, in de mate de overheid überhaupt hierop greep heeft. Er is ook 
nog zoiets als onze persoonlijke vrijheid. Maar toch mogen we dit signaal niet negeren. Het is van belang 
voor ons sociaal weefsel en voor onze economische structuren. Het is des te scherper aan te voelen op het 
platteland. Het is zelfs een breuklijn in dit land of toch minstens met twee excentrisch gelegen provincies 
en de rest van het land of van Vlaanderen. 
 
Met de palen van gedeputeerde De Block gaan we dit niet oplossen, alhoewel. Maar door samen te werken 
over partij– en gemeentegrenzen heen, des te meer. Door de krachten te bundelen en niet op onze kop te 
laten zitten, des te meer. 

 
Ik citeerde het ooit in één van de vorige toespraken, de Duitse taal, de context en de Gotische letters niet 
te na gesproken. Wel, de West–Vlamingen die we zijn, “Klagt nicht, kämpft.” Het zal aan ons zijn. 
 
In elk geval bevat ook dit overgangsbudget genoeg stof voor een boeiend en uitdagend 2019. Het ga jullie 
allen goed! 
 
De voorzitter dankt de fractievoorzitters voor de beschouwingen die zij brachten.  
 
De eerste gedeputeerde, dhr. Guido Decorte, brengt zijn slotbeschouwing: 
 
Mevrouw de voorzitter,  

Collega gedeputeerden,  
Beste raadsleden, 
 
Ik neem hier voor de laatste maal het woord in dit halfrond en wil bij het afronden van deze 
budgetbesprekingen toch even terugblikken op de weg die we als provincie hebben afgelegd de voorbije 6 
jaar. 
 
Dames en heren, ik hoef het u niet meer onder de aandacht te brengen, maar de voorbije legislatuur was 
er een van bijsturen, heroriënteren en herpositioneren. Tot 2 maal toe werd deze instelling op de korrel 
genomen en werden bevoegdheden en middelen weggesneden. Een afslanking, zoals het ondertussen goed 
ingeburgerd is bij de man in de straat. 
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Het was een woelige periode, waarin wij als beleidsmakers samen met de administratie van de nood een 
uitdaging gemaakt hebben om een nieuwe koers uit te stippelen voor deze organisatie. Een periode van 
herbronning, reflectie en zelfkritiek. Een periode waarin we het DNA van dit bestuursniveau terug op de 
voorgrond hebben gezet. Resultaat is een provincie met een afgeslankt profiel, maar met een 
vastberadenheid om zich ten volle te geven voor haar nieuwe missie op vlak van grondgebonden 
bevoegdheden. 
 
Gestaafd op interne reflectiemomenten en doorwerkte denkoefeningen op elk niveau van deze organisatie, 

zowel ambtelijk als politiek, trekken wij voor de toekomst de kaart van een nabije provincie, een 
kennispartner en een regiobestuur. 
 
De methode die wij willen uitrollen voor de realisatie van deze doelstelling is deze van de gebiedsgerichte 
werking. Twintig jaar ervaring om in elke regio, in elke gemeente en stad met alle stakeholders en partners 
in dialoog te gaan – deze methode rollen we uit en wordt zelfs ons organisatiemodel. De ‘metier' van de 
gebiedswerkers is een model waarop we met de andere medewerkers van deze organisatie verder willen. 
Waar de dienst Gebiedsgerichte Werking in de volgende legislatuur nog steeds onze loketten en 
voelsprieten en motors zijn in de afzonderlijke streken, willen we ook onze centrale organisatie open breken 
en meer uitdragen richting streekpartners. De eerste samenwerkingsprojecten wijzen alleszins uit dat dit 
geen windeieren legt. 
 

Naast de vernieuwing van ons profiel naar externe partners toe, is een even ingrijpende wijziging 
doorgevoerd op onze interne organisatie. Een afgeslankte raad, een verkleind college van gedeputeerden, 
maar ook een herwerkt model van interne samenwerking tussen verschillende diensten. Het indelen van 
de provinciale werking via programma’s, en het bundelen van inspanningen in verschillende grote 
programma-doelstellingen leidt er toe dat de cohesie tussen de medewerkers en de verschillende 
lijndiensten groter wordt. Diezelfde ingreep leidt tot een duidelijker en transparanter besteden van 
middelen en een efficiëntiewinst in de behandeling van projecten en dossiers. 
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Beste raadsleden, 
 
Het voorliggende budget 2019 is duidelijk een overgangsbudget. De transformatie intern is volop aan de 
gang. De nieuwe bestuursploeg zal meteen volgende week het heft in handen nemen om een nieuw 
ambitieus meerjarenplan 2020-2025 uit te tekenen.  
 
Het voorliggende budget omvat bijgevolg weinig verrassingen of nieuwigheden, maar dat zal u onderhand 
ook wel hebben geconstateerd. De bespreking van dit budget is dan ook zeer snel gelopen als we de 

vergelijking met de voorbije jaren willen maken. Ikzelf zie ook weinig nood om grote beschouwingen te 
maken aan het eind van deze bestuursperiode. We hebben projecten die klaar waren keurig afgewerkt. De 
zaken die volgende jaren verder gaan, liggen klaar om overgedragen te worden aan de volgende ploeg. 
Aan hen om het goede werk verder te zetten. En geloof me vrij, ik heb er vertrouwen in. 
 
Aan u allen fractieleiders: bedankt voor de constructieve slotbeschouwing die u daarnet bracht. 
 
Mevrouw Schotte, u heeft ons een kritisch rapport bezorgd. En het is ook uw taak om dat te doen. Het is 
belangrijk dat een minderheid de meerderheid wakker houdt. Ik heb vandaag ook een aantal boodschappen 
voor de volgende deputatie gehoord. Ik ben wel benieuwd naar hoeveel procent we als deputatie gehaald 
hebben. Dat stond niet op het rapport, maar het interesseert ons zeker.  
 

Mijnheer Ravyts, met uw welbespraaktheid heeft u een aantal terechte pijnpunten naar voor gebracht. Het 
Bulskampveld bijvoorbeeld, is daar één van. Ik noteer uw interesse voor China. Dit wordt nog boeiend de 
volgende legislatuur. Ik heb vooral uw wiskundige formule genoteerd en ik ben nog bezig aan de ontrafeling 
ervan. Uw filosofische redenering is niet gemakkelijk en ik zal er blijven over nadenken om er klaarheid in 
te krijgen. 
 
Mijnheer Pillaert, u heeft heel wat aandacht besteed aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Ik 
hoor het positieve verhaal dat er heel wat goede dingen gebeurd zijn. U heeft een aantal opmerkingen 
gegeven over het beeldjesproject, maar als ik dan het verhaal hoor van collega Roose dan moet toch 
gezegd worden dat het project op wereldniveau iets is om u tegen te zeggen. Ik vind dat we dit moeten 
blijven onthouden. U had het ook over de provinciale communicatie. Dit zal straks opnieuw aan bod komen, 
ook de drukkerij, waar wel heel wat nuttige dingen worden gerealiseerd. 

 
Ik kom bij raadslid Vandermersch terecht. Landbouw en economie zijn thema’s waar jullie de afgelopen 6 
jaar veel tijd hebben in geïnvesteerd. Ik wil mijn dank betuigen aan de Open Vld voor de constructieve 
samenwerking in deze meerderheid. Jullie waren trouw, constructief en kritisch. Er moet immers plaats 
zijn voor kritiek vanuit de raad. Dat is essentieel om ervoor te zorgen dat we de juiste beslissingen nemen. 
Mijn oproep naar de volgende meerderheid en raadsleden toe is: blijf dit doen. Als dit op een constructieve 
manier gebeurt, dan is dat erg belangrijk. 
 
Mijnheer Roose, wij hebben elkaar als streekgenoten goed gekend en over de partijgrenzen heen 
ondersteund. Ik wil u bedanken voor het financiële bilan dat u gemaakt heeft van de budgetten. Ik noem 
u daarin een expert en waardeer dat ten zeerste. Ik noteer ook uw oproep om nog meer in te zetten op 

de waterproblematiek. U hebt een mooi bilan opgemaakt van hetgeen wij gerealiseerd hebben. 
 
En dan kom ik bij raadslid Dejaegher, die mij vergelijkt met een eikelmuisje. Welnu, een eikelmuis is 
eigenlijk een tuinslaper en een knaagdier en het komt uit de familie van de slaapmuizen. Het slapen ligt 
mij zeker niet, maar wat betreft dat knaagdier: mijn echtgenote heeft mij al gewaarschuwd dat ik niet te 
veel mag zagen en knagen als ik meer thuis ben. Dus dat is misschien wel een vergelijkingspunt. 
 
Dames en heren, ik zou graag met het volgende willen afsluiten. 
 
Als uittredend eerste gedeputeerde ben ik vandaag dankbaar, trots en hoopvol. 
 
Ik ben dankbaar om 9 jaar lang deze provincie mee te hebben mogen besturen. Ik kan uit eerste hand 

getuigen van de mooie projecten die we hier hebben vorm gegeven. Onze provinciale domeinen, het Zwin 
Natuur Park, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, een waterbeleid om u tegen te zeggen, een 
versterkte ruimtelijke planning waar niemand naast kan kijken en dan heb ik het nog niet gehad over de 
streekontwikkeling en de vele economische initiatieven, en het belangrijke opleidingscentrum voor 
veiligheidsdiensten. En ik zou zo nog een tijdje door kunnen gaan. 
 
Ik ben trots op de samenwerking binnen de deputatie en binnen deze raad. Maar evenveel omwille van de 
gedegen expertise van onze medewerkers binnen deze organisatie. Mensen die zich dagelijks voor de volle 
100% engageren om van dit bestuur een relevant en performant bestuur te maken. Oprechte dank 
hiervoor. 
 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 20/11/2018 

 

Ik ben ook hoopvol. Hoopvol dat men stilaan begint te beseffen wat de provincie betekent en welke goede 
werken er hier worden verricht. De verkiezingsuitslag van 14 oktober geeft toch in zekere mate aan dat 
veel West-Vlamingen ons bestuursniveau nog genegen zijn. En dat stemt me hoopvol, dat er nog een 
toekomst is voor deze organisatie na 2019. 
 
Beste raadsleden, beste collega’s, 
 
Ik wil u allen graag bedanken voor de gereden rit. Ik ben dankbaar dat ik een deel van de ketting mocht 

zijn die samen met zoveel boeiende mensen het provinciale wiel draaiende hield. Het ga jullie allen goed. 
En u kunt er van op aan – ik zal de provinciale werking blijven verdedigen en uitdragen. 
 
Dank u wel. 
 
De voorzitter sluit de bespreking, maar wil graag nog een woordje richt tot de raad. 
 
We zijn op het einde gekomen van deze bestuursperiode. Ik blik als voorzitter met een aangenaam 
gevoel terug op de afgelopen 6 jaar. Ik heb met jullie allen goed kunnen samenwerken. Eerst en vooral 
met de deputatie, maar ook met de secretarissen, de leden van het bureau en uiteraard met jullie 
allemaal. Ik wil ook de diensten en in de eerste plaats de dienst Griffie, waar ik heel veel contact mee 
had, bedanken. 

 
We hebben daarnet al kunnen terugblikken op de afgelopen 6 jaar. Er is heel veel gebeurd, op bestuurlijk 
vlak, maar we hebben samen veel mooie projecten kunnen neerzetten. Gone West is al genoemd, maar 
ook met het Zwin, Bergelen, De Gavers, de fietsverbindingen, enzovoort heeft de provincie heel mooi 
werk afgeleverd. 
 
We hebben veel discussies gehad, maar ik onthoud vooral de fijne contacten met jullie allemaal. 
 
Maandag start een nieuwe raad. Sommigen onder jullie zullen er nog bij zijn. Zij zullen het provinciale 
engagement in deze raad verder zetten. Andere mensen gaan op een ander vlak weer aan de slag, of 
nemen in het persoonlijk leven een nieuwe fase op. Ik wens jullie allemaal heel veel succes in jullie 
vervolgcarrière. 

 
Succes wens ik ook aan mijn opvolger, Christof Dejaegher, die vanaf maandag door de raad aangeduid 
zou kunnen worden als nieuwe voorzitter. 
 
We hebben minstens 6 jaar in dit halfrond verbleven, maar sommigen hebben er een langere staat van 
dienst op zitten. Een aantal weken terug hebben we de jubilarissen mogen vieren, die 15, 20, 25 of 30 
jaar in dit halfrond aanwezig waren en gewerkt hebben voor de provincie. Op dat feestelijke moment zijn 
tal van foto’s genomen en ik bied hen graag nog het fotoalbum van de viering aan. 
 
Dank u wel. 
 

 
 

*** 
 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher  
 

____________________ 
 
 
 

 


