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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gedeputeerden 
 
 

 
 Bart Naeyaert, gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, plattelandsbeleid, landbouw en 

visserij, integraal waterbeleid, omgevingsvergunningen en erediensten en niet-
confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 

 
 

 Jean de Bethune, gedeputeerde van economie, woonbeleid, ondersteuning hoger 

onderwijs, externe relaties en noord-zuid-beleid, algemene financiering en budget, 
beleidsondersteunende dataverzameling en streekontwikkeling 
 
 

 Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van toerisme en recreatie, onderwijs, bovenlokale 
veiligheidsvoorzieningen en –initiatieven, erfgoed, ruimtelijke ordening, algemene en 

ondersteunende dienstverlening en personeel  
 
 

 Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van milieu, natuur en landschap, 
informatietechnologie, mobiliteit en landinrichting 
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GUIDO DECORTE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGMENE EN ONDERSTEUNENDE 

DIENSTVERLENING, GEBIEDSGERICHTE WERKING, MILIEU, LANDSCHAP EN NATUUR 
 
GEEN VRAGEN 
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FRANKY DE BLOCK 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, RUIMTELIJKE ORDENING, MOBILITEIT EN 
WEGINFRASTRUCTUUR 
 
GEEN VRAGEN  
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CARL VEREECKE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN ALGEMENE FINANCIERING, BUDGET EN ADMINISTRATIEVE BEROEPEN, 
PERSONEEL, INFORMATIETECHNOLOGIE, SPORT EN PROVINCIAAL ONDERWIJS 
 

GEEN VRAGEN 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 11 – november 2018  7 
 

 

 

 

 

BART NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, INFRASTRUCTUUR EN 
JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 
 
 
GEEN VRAGEN 
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JEAN DE BETHUNE 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN ECONOMIE EN STREEKONTWIKKELING, EXTERNE RELATIES, NOORD-ZUID-BELEID 
EN GELIJKE KANSEN 
 
GEEN VRAGEN 
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MYRIAM VANLERBERGHE 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN CULTUUR EN WELZIJN 
 
GEEN VRAGEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 11 – november 2018  10 
 

 

 

 

 

I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet werd 
geantwoord 
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 20.11.2018 
 

 

 
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. 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
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 
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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 

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.  
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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. 
 
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 
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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 
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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. 
 
 
 
 
 

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. 
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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 
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 
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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. 
 

*** 

 

 

 

 


