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Deputatie 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 14/03/2019 

 
Lijst besluiten 

 

 

 

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; 

NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, 

VANLERBERGHE Jurgen, gedeputeerden; 

ANTHIERENS Geert, provinciegriffier 

 

 

1. Griffie 

81030 - PR - Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de provincieraad 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

2. COOP 

82730 - 0100/2018/050 MCW Goedkeuren bestek, keuze onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking en de gunning voor de opdracht van levering: herbruikbare 

bekers - dienst MiNaWa (gemeenschappelijke ondersteuning) waarbij de Provincie optreedt 

als aankoopcentrale 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

3. COOP 

82825 - 0203/2018/013/COOP62/LP - Agendering provincieraad van het verlenen van 

machtiging tot aankoop van gronden te Zwevegem in kader van het PRUP Openruimtekamers 

Gavers en Esser.  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

4. COOP 

82837 - 0846/2017/002/COOP56 - Agendering provincieraad van het verlenen van 

machtiging tot vestiging van een opstalrecht in het kader van de aanleg van een 

gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek te Pittem 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

5. Provinciebelastingen 

83923 - 18/484.246/80652 - Beslissen om een bezwaarschrift inzake de provinciebelasting op 

bedrijven voor het aanslagjaar 2018 gedeeltelijk in te willigen. 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

6. Provinciebelastingen 

83929 - 18/484.246/70769 - Beslissen om een bezwaarschrift inzake de provinciebelasting op 

bedrijven voor het aanslagjaar 2018 in te willigen. 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

7. Vergunningen 

84039 - Wijziging samenstelling POVC - Voorstelling vervanging lid  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

8. Griffie 

84242 - Mededeling van de afwezigheid van de heer gouverneur tijdens de zitting van 

deputatie dd. 21.03.2019 

Beslissing: Goedgekeurd  
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9. Vergunningen 

84185 - OMV 2018152741 (32011/161/5/M/1) -  Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag : bouwen van een bedrijfswoning bij een 

kippenfokkerij, gelegen te Handzame (Kortemark) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

10. Vergunningen 

84187 - OMV 2018114494 (37012/7/2/M/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect 

bouw en milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een varkensfokkerij, gelegen te 

Ruiselede 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

11. Vergunningen 

84189 - OMV 2018137424 (34022/78/2/M/3) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een brouwerij, gelegen te Bellegem 

(Kortrijk) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

12. Vergunningen 

84190 - OMV 2018150937 (37020/53/10/M/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een irrigatieproject van een 

groentenverwerkend bedrijf, gelegen te Ardooie 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

13. Vergunningen 

84194 - OMV 2018082356( 32006/103/1/A/6) -  Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect met bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een kippenhouderij, gelegen te 

Merkem (Houthulst) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

14. Vergunningen 

84195 - OMV 2018070270 (34040/152/4/A/2) - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen 

voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een textielbedrijf, gelegen te Waregem 

(geweigerd voor verder exploitatie van GWW in de sokkel) 

Beslissing: Vergunning gedeeltelijk verlenen  

 

15. Vergunningen 

84196 - OMV 2018121539 (31043/25/3/A/2) - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen 

voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een rundvee- en 

varkensfokkerij, gelegen te Westkapelle (Knokke-Heist) (geweigerd hondenpension + 

uitbreiding 20 dieren) 

Beslissing: Vergunning verlenen cfr. voorstel gedeputeerde 

 

16. Vergunningen 

84205 - OMV 2018108083 (35029/163/1/A/1) - Omgevingsvergunning weigeren voor het 

aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een melkveehouderij, gelegen te De 

Haan 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

17. Vergunningen 

84209 - OMV 2018087646 (37011/2/3/A/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect 

bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een varkens- en kippenbedrijf, gelegen te 

Pittem 

Beslissing: Vergunning verlenen  
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18. Vergunningen 

84222 - OMV 2018132401 (31005/1222/1/A/1) -  Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een gewone aanvraag bij de aanleg van fiets- en wandelvoorzieningen in het 

provinciedomein Damse Vaart, gelegen te Brugge 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

19. Vergunningen 

84230 - OMV 2018118249 (33021/60/1/A/4) - Omgevingsvergunning verlenen op proef voor 

het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een pluimveehouderij, gelegen te Krombeke 

(Poperinge) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

20. Vergunningen 

84254 - OMV 2019000727 (34040/400/2/M/1) Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect milieu  voor de volledige overdracht van een kippen-en rundveefokkerij en 

groententeeltbedrijf, gelegen te Waregem 

Beslissing: Vergunningsbesluit actualiseren  

 

21. Vergunningen 

84255 - OMV 2018113942 (35005/127/2/A/2) - Behandelingstermijn verlengen voor de 

Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij 

een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te Gistel 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

22. Personeel en HRM 

83996 - 2019/Personeel/Aanstelling projectdeskundige in contractueel verband dienst 

Strategie & Ontwikkeling.  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

23. Personeel en HRM 

84002 - 2019/Personeel/Aanstelling adjunct-adviseur in contractueel verband IVA ZNP.  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

24. Groendienst 

84168 - GD_90_HOG_1901 Aanvraag Pop-up kasteelpark 't Hooghe 

Beslissing: aanvraag geweigerd  

 

25. Griffie 

84091 - Agendering provincieraad van de wijziging van het besluit van de provincieraad van 

28 februari 2019 tot aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen 

van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

26. Vergunningen 

84193 - OMV 2018111402 (37018/352/1/A/6) - Omgevingsvergunning gedeeltelijk verlenen 

voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een mestverwerkend bedrijf, 

gelegen te Wingene (geweigerd tanks, verharding, uitbreiden van mestverwerkingsinstallatie 

en gevraagde milieuvoorwaarden) 

Beslissing: intrekking van de aanvraag  

 

27. Economie & Europese & Int. samenwerking 

82290 - EEIS/2019-40 / goed-en afkeuren aanvragen wereldburgerschap - adviescommissie 

14 februari 2019 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

28. Vergunningen 

84032 - OMV beroep 31005/1236/B/2018/545 vergunning verlenen voor beperkt vellen van 

bomen, gelegen te Sint-Andries (Brugge) 
Beslissing: Vergunning gedeeltelijk verlenen  
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29. Vergunningen 

84034 - OMV beroep 35005/242/B/2018/511 vergunning verlenen voor het bouwen van een 

meergezinswoning (21 app.), gelegen te Gistel 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens ingediend plan en onder voorwaarden 

 

30. Vergunningen 

84035 - OMV beroep 35013/509/B/2018/495 vergunning verlenen voor de bouw van een 

meergezinswoning met 6 wooneenheden na de sloop van de bestaande woning., gelegen te 

Oostende 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens ingediend plan 

 

31. Vergunningen 

84036 - OMV beroep 38014/359/B/2018/508 vergunning verlenen voor het bouwen van een 

meergezinswoning na slopen woning, gelegen te Oostduinkerke (Koksijde) 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens aangepaste plannen 

 

32. Vergunningen 

84051 - OMV beroep 34027/304/B/2018/507 vergunning verlenen voor riolerings-, wegenis- 

en omgevingswerken voor de verkaveling "Ter Winde" 

, gelegen te Lauwe (Menen) 

Beslissing: Afstand van beroep  

 

33. Vergunningen 

84284 - OMV beroep 38014/360/B/2018/509 vergunning verlenen voor het herbouwen  van 

een ééngezinswoning, gelegen te Wulpen (Koksijde) 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens ingediend plan 

 

34. Vergunningen 

84052 - OMV beroep 32003/579/B/2018/450 vergunning verlenen voor het verbouwen ex-

veevoederfabriek tot 2 verblijfseenheden, restaurant en 3 logies, gelegen te Diksmuide 

Beslissing: Uitstel 60 dagen 

 

35. Vergunningen 

84233 - OMV beroep 33021/465/B/2018/462 vergunning verlenen voor het aanleg van 

bijkomende verharding in beton + plaatsen omheining, gelegen te Poperinge 

Beslissing: Vergunning weigeren 

g 

 

36. Griffie 

84243 - Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie van 

07.03.209 

Beslissing: Goedgekeurd  

 


