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BART 
NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW 
EN VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 

 
 
Vraag nr. S/2019/16 
van de heer De Poorter (N-VA) 
van 18.02.2019 
 

Vraag betreffende subsidies erkende godsdiensten 
 

Geachte, 

 

België past het principe van scheiding van kerk en staat toe en waarborgt de 

vrijheid van godsdienst (art. 19 Grondwet en art. 9 EVRM). Dit artikel geeft een 

overzicht van de status en de historische ontwikkeling van de verschillende 

religies en levensbeschouwingen. 

 

Om erkend te worden als godsdienst in ons land moet men een 

erkenningsaanvraag indienen bij het Agentschap binnenlands bestuur.  

 

Naast de erkende zijn er ook de niet erkende godsdiensten.  

 

Zo erkent ons land zes godsdiensten en één niet-confessionele 

levensbeschouwing. Drie godsdiensten waren al erkend voor het ontstaan van 

België in 1830 en bleven dat ook daarna. Katholieken werden erkend in 1809, 

protestanten in 1806 en joden in 1808. Anglicanen verkregen erkenning in 1835, 

moslims in 1974, orthodoxen in 1985 en de niet-confessionele vrijzinnigen in 

2002. 

 

Erkende erediensten krijgen publieke steun voor het bouwen en onderhouden 

van religieuze infrastructuur (cultusgebouwen, huisvesting voor bedienaren) en 

voor hun werking (lonen van personeel die geen bedienaren zijn, 

logiestoelagen).  

 

Dit gaat terug op een wet uit 1870 die de financiering ten laste legde van de 

lokale besturen.   

 

Na het Lambermontakkoord uit 2001 hebben de drie deelstaten (Vlaams gewest, 

Brussels gewest en Waals gewest) een eigen regeling uitgewerkt. In Vlaanderen 

passen de gemeentes en provincies de tekorten van de kerkfabrieken en andere 

religieuze rechtspersonen bij voor zover ze voldoen aan de vereisten inzake 

meerjarenplannen, budgetten en boekhouding. 

 

 

Daarom volgende vragen:  

 

1. Aan hoeveel erkende en niet erkende godsdiensten geeft de Provincie 

subsidie of tekorten moeten bijpassen? 

Hoeveel bedraagt die per geloofsovertuiging?  
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Graag de bedragen van de afgelopen 3 jaar en welke 

geloofsgemeenschap deze middelen hebben ontvangen?  

En welke gebedshuizen per gemeente/stad? 

 

2. Hoe verloopt het toezicht en handhaving bij de financiering van 

geloofsgemeenschappen? 

 

3. Heeft de provincie overleg met de verschillende 

godsdienstgemeenschappen? Zo ja, hoe gebeurt dit? Zijn er daar 

verslagen over raadpleegbaar? 

 

4. Hoe verloopt de communicatiedoorstroming vanuit het Agentschap 

Binnenlands Bestuur richting de Provincie om een erkenning van een 

nieuw geloofs- of gebedshuis?  

 

5. Is er vanuit de provincie ook overleg met de lokale besturen wanneer er 

nieuwe erkenningsaanvragen worden ingediend voor nieuwe 

gebedshuizen? 

 

6. Hoeveel gebedshuizen zijn er de afgelopen 4 jaar gesloten? Welke 

nabestemming kregen ze nadien? 

 

7. Welk trajecten zijn er voorzien wanneer gebedshuizen niet meer gebruikt 

worden. Komen er vanuit de provincie vervolgprojecten om deze een 

nieuwe invulling te geven? 

 

Bedankt voor uw antwoorden. 

 

Met genegen groet, 

 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord: 
 

Geachte Provincieraadslid,  

 

1. De bijzondere wet van 13 juli 2001 heeft de gewesten met ingang van 1 

januari 2002 bevoegd gemaakt voor de kerkfabrieken en de instellingen die 

belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten (art. 

6, §1, VIII, 6°, van de BWHI, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 13 juli 

2001). 

 

Deze materie werd op Vlaams niveau geregeld door het Decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten 

(het eredienstendecreet) (B.S., 6 september 2004). 

 

De gemeenten en de provincies moeten, elk voor de kerk- of 

geloofsgemeenschappen die hen zijn toegewezen, instaan voor de tekorten van 

de kerkfabrieken. Voor de provincies zijn dit de kerkfabrieken van de kathedrale 

kerkgemeenschappen, de erkende orthodoxe kerkfabrieken en de erkende 

islamitische geloofsgemeenschappen. 

 

Voor de provincie betekent dit de verplichting om (artikel 52/1 van het 

eredienstendecreet):  

- De tekorten bij te passen van de exploitatie: uitbetalen van een 

exploitatietoelage; 

- Het uitbetalen van een investeringstoelage (rekening houdende met de 

voorwaarden opgenomen in artikel 52/1. §1, 2de alinea); 

- Het uitbetalen van een woonstvergoeding en eventueel een 

secretariaatsvergoeding.  

 

Voor de provincie West-Vlaanderen is dit:  

- de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge,  

- de vijf erkende orthodoxe kerkfabrieken: 

I. De orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der 

Bedroefden in Pervijze - erkend bij K.B. van 1 augustus 1988; 

II. De orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk - erkend bij 

K.B. van 8 juni  1998; 

III. De orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn en Helena in 

Brugge - erkend bij K.B. van 8 juni 1998; 

IV. De orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en Methodios in 

Oostende - erkend bij M.B. van 5 mei 2009; 

V. De orthodoxe kerkfabriek Heilige Johannes de Theoloog in 

Oostende - erkend bij M.B. van 17 februari 2016. 

- de twee erkende islamitische geloofsgemeenschappen: 

I. De Islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem – 

erkend bij M.B. van 22 december 2007; 

II. De Islamitische geloofsgemeenschap Jamia Islamia in Oostende - 

erkend bij M.B. van 5 mei 2009. 
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De provincie is niet bevoegd voor niet erkende gebedshuizen en past bijgevolg 

geen tekorten bij van niet erkende geloofsgemeenschappen.  

 

Het overzicht van de uitbetaalde bedragen is als volgt:  

 

 

De islamitische geloofsgemeenschap Jamia Islamia werd reeds verschillende 

keren ingelicht over haar financiële verplichtingen op grond van het 

eredienstendecreet. Tot op heden worden door de IG Jamia Islamia geen 

financiële documenten ingediend (meerjarenplan, budget, jaarrekening). 

Bijgevolg worden door de provincie geen toelagen uitbetaald aan de IG Jamia 

Islamia.  

 

2. Het administratief toezicht bestaat in twee vormen:  

- enerzijds het bijzonder toezicht waarbij de beslissingen van de kerkfabriek 

moeten worden goedgekeurd door de provinciebestuur in casu, en  

- anderzijds het algemeen toezicht waarbij geen goedkeuring nodig is, maar 

eventueel wel kan worden opgetreden door de toezichthouder.  

 

A. Het bijzonder financieel toezicht  

Nadat een lokale geloofsgemeenschap erkend is, is het gemeente- of 

provinciebestuur verplicht om de tekorten van die geloofsgemeenschap bij te 

passen en bij te dragen aan de investeringen aan de gebouwen van de 

eredienst1. Hiervoor is vereist dat deze gebouwen in volle eigendom zijn van de 

lokale geloofsgemeenschap of een met eigendom gelijkgesteld zakelijk recht dat 

aan bepaalde voorwaarden voldoet.2 

 Verder stelt de gemeente of provincie een pastorie of, als er geen is, een 

woning ter beschikking van de een bedienaar van de eredienst of kent zij hem of 

haar een woonstvergoeding toe. In parochies waar er geen bedienaar van de 

eredienst is, of wanneer diens woning dit niet toelaat, stelt de gemeente een 

ruimte ter beschikking aan de kerkfabriek/comité waar gelovigen ontvangen 

kunnen worden, waar de kerkraad kan vergaderen en waar de archieven van de 

kerkfabriek worden bewaard, of ze betaalt een secretariaatsvergoeding.3 

In ruil voor die financiële ondersteuning is een erkende geloofsgemeenschap 

verplicht om periodiek bepaalde financiële beslissingen te bezorgen aan de 

lokale overheid, waaraan die overheid dan haar voorafgaande goedkeuring moet 

toekennen. Op die manier kan de lokale overheid de financiële toestand van de 

geloofsgemeenschap nauwgezet opvolgen. 

 

1. Meerjarenplannen  

Het meerjarenplan is hét basisinstrument van het financieel beheer, waarvan de 

looptijd ook gekoppeld is aan de zes jaar van een gemeentelijke/provinciale 

legislatuur. Het plan wordt opgesteld door de bestuursraad (kerkfabriek(raad) of 

comité) of, indien deze in gebreke blijft, door het centraal bestuur. Deze laatste 

(of bij gebreke hieraan de bestuursraad) dient de meerjarenplannen 

gecoördineerd in bij de gemeenteoverheid/provincieoverheid, het erkend 

representatief orgaan en de provinciegouverneur. Het kan worden gewijzigd in 

de loop van de periode waarvoor het is opgemaakt.  

De verdere inhoud en modaliteiten worden bepaald door het Besluit van de 

Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

                                            
1 Art. 114, 150, 186 en 272 Eredienstendecreet bepalen dat de bepalingen van Hoofdstuk III van 

Titel II ook van toepassing zijn op de minderheidserediensten. 
2 Art. 52/1, §1, 1ste en 2de lid Eredienstendecreet 
3 Art. 52/1, §1, 3de en 4de lid Eredienstendecreet 

Ontvangen exploitatietoelage 2016 2017 2018

Kathedrale Kerkfabriek Sint-Salvator € 234 195,00 € 201 994,86 € 251 104,52

Orthodoxe Kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk € 37 719,34 € 34 578,58 € 33 711,57

Orthodoxe Kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze € 34 177,70 € 38 617,61 € 31 569,68

Orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge € 40 560,11 € 36 222,07 € 39 204,49

Orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en Methodios in Oostende € 36 096,49 € 23 928,94 € 31 313,34

Orthodoxe kerkfabriek Heilige Johannes de Theoloog in Oostende € 0,00 € 23 530,00 € 21 540,00

Islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem € 72 662,63 € 46 635,19 € 55 012,93

Ontvangen investeringstoelage 2016 2017 2018

Kathedrale Kerkfabriek Sint-Salvator € 9 000,00 € 7 162,45 € 180 000,00

Orthodoxe Kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk € 1 700,00 € 1 700,00 € 1 700,00

Orthodoxe Kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze € 1 597,74 € 0,00 € 0,00

Orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge € 2 553,13 € 2 014,17 € 7 250,61

Orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en Methodios in Oostende € 1 080,00 € 414 420,00 € 42 655,69

Orthodoxe kerkfabriek Heilige Johannes de Theoloog in Oostende € 0,00 € 0,00 € 5 000,00

Islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem € 17 787,23 € 26 791,46 € 0,00

Ontvangen woonstvergoeding 2016 2017 2018

Orthodoxe Kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk € 6 500,00 € 6 500,00 € 6 500,00

Orthodoxe Kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze € 4 300,00 € 4 300,00 € 4 300,00

Orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge € 6 500,00 € 6 500,00 € 6 500,00

Orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en Methodios in Oostende € 6 500,00 € 6 500,00 € 6 500,00

Orthodoxe kerkfabriek Heilige Johannes de Theoloog in Oostende € 3 792,00 € 6 500,00 € 6 500,00

Islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem € 1 687,50 € 3 792,00 € 6 500,00
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boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 

erkende erediensten, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse regering van 14 

december 2012 tot wijziging van het algemeen reglement op de boekhouding 

van de besturen van de eredienst. Het meerjarenplan bestaat uit een 

strategische nota, een financiële nota en in voorkomend geval een opsomming 

van de afspraken met de gemeente of de provincie.  

 

Het meerjarenplan is onderworpen aan het advies van het erkend representatief 

orgaan. Bij ontstentenis hiervan binnen een termijn van 50 dagen, wordt het 

geacht een positief advies te hebben gegeven.   

 

 Binnen een termijn van 100 dagen na het inkomen van het advies, of de dag na 

bovenvermelde termijn van 50 dagen, spreekt de gemeenteraad/provincieraad 

zich uit over meerjarenplan. Zij kan dit plan goedkeuren, niet goedkeuren of 

aanpassen aan het onderling overleg met het centraal bestuur (zoals vermeld in 

art. 33 Eredienstendecreet). Het besluit van de gemeenteraad/ provincieraad 

wordt ten laatste op de laatste dag van de termijn van 100 dagen verstuurd aan 

de provinciegouverneur, het centraal bestuur, de lokale geloofsgemeenschap in 

kwestie en het erkend representatief orgaan. Bij ontstentenis van het verzenden 

van het besluit, wordt de gemeenteraad/provincieraad geacht het meerjarenplan 

te hebben goedgekeurd. 

 

Tegen de beslissing van de gemeenteraad/provincieraad (maar niet tegen het 

niet nemen van een beslissing) kan beroep worden ingesteld bij de 

provinciegouverneur die in principe uitspraak doet binnen de 30 dagen. Tegen 

de beslissing van de provinciegouverneur kan op zijn beurt beroep worden 

ingesteld bij de Vlaamse regering, die ook in principe uitspraak doet binnen de 

30 dagen.  

 

Wanneer binnen de voornoemde termijnen van 30 dagen geen besluit is 

verstuurd, wordt het bezwaar geacht ingewilligd te zijn door respectievelijk de 

provinciegouverneur of de Vlaamse regering.  

Hierbij wordt opgemerkt dat het Eredienstendecreet expliciet voorziet in een 

halfjaarlijks overleg tussen het (centraal) bestuur en de 

gemeenteoverheid/provincieoverheid over het meerjarenplan. Deze regeling is 

voor alle erediensten hetzelfde.  

 

 

2. Budget  

 

De bestuursraad (of het centraal bestuur wanneer de bestuursraad in gebreke 

blijft) stelt jaarlijks een budget op basis van het meerjarenplan voor het 

daaropvolgend boekjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december van 

datzelfde jaar. Het bestaat uit een investeringsbudget en een exploitatiebudget. 

Het centraal bestuur dient – na het advies van het erkend representatief orgaan 

– de budgetten gecoördineerd in bij de gemeenteoverheid/provincieoverheid. 

Wanneer het budget past in het goedgekeurde dan neemt de 

gemeenteraad/provincieraad hiervan akte en geeft hiervan kennis aan het 

centraal bestuur, de lokale geloofsgemeenschap in kwestie en het erkend 

representatief orgaan.  

 

Wanneer het budget daarentegen niet past binnen het goedgekeurde 

meerjarenplan, kan de gemeenteraad/provincieraad het budget aanpassen aan 

het meerjarenplan met uitzondering van de kosten die betrekking hebben op het 

vieren van de eredienst.   
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Tegen de beslissing van de gemeenteraad/provincieraad kan beroep worden 

ingediend bij de provinciegouverneur die uitspraak doet binnen een termijn van 

30 dagen. Bij gebrek aan het versturen van de beslissing wordt het beroep 

geacht ingewilligd te worden.   

 

Ook voor budgetwijzigingen is het voorgaande van toepassing.  

 

 

3. Boekhouding  

 

De voorschriften inzake het budgettaire en financiële beheer van de lokale 

geloofsgemeenschappen, de boekhouding van het centraal bestuur, het 

rekeningstelsel en de boekhoudkundige voorschriften worden nader opgesteld 

door de Vlaamse regering, meer bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering 

van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 

erediensten.  

 

 

4. Jaarrekening   

 

Ook het model voor het opmaken van de rekening door de bestuursraad en voor 

het gezamenlijk indienen van de rekeningen wordt geregeld door datzelfde 

besluit. De jaarrekening bevat een financieel gedeelte en een toelichting. Deze 

wordt jaarlijks opgesteld door de bestuursraad en ingediend bij het centraal 

bestuur, hetwelk de rekeningen tegelijkertijd gecoördineerd indient bij de 

gemeenteoverheid/provincieoverheid en de provinciegouverneur.   

 

De gemeenteraad/provincieraad verleent een advies over de rekeningen en 

verstuurt dit naar de gouverneur binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op 

de dag na het inkomen van de rekeningen bij de 

gemeenteoverheid/provincieoverheid.  

Bij gebreke hieraan, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te 

hebben verleend.  

 

Waar de gemeenteraad/provincieraad een adviserende rol heeft, heeft de 

provinciegouverneur een beslissende rol: hij spreekt zich uit over de 

goedkeuring van de jaarrekening en stelt de bedragen ervan vast. Hij doet dit 

binnen een termijn van 200 dagen na ontvangst van de jaarrekening(en) en 

verzendt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan het centraal 

bestuur. Hij deelt zijn beslissing ook mee aan de 

gemeenteoverheid/provincieoverheid, de lokale geloofsgemeenschap, de 

penningmeester en het erkend representatief orgaan. 

 

In de eerstvolgende vergadering van de bestuursraad verleent deze kwijting aan 

de penningmeester over de afgelegde rekening.  

 

 

5. Eindrekening  

 

Op het einde van de functie van penningmeester, stelt deze of zijn 

rechtverkrijgenden een eindrekening op, waarvan de bestuursraad kennis 

neemt. De provinciegouverneur spreekt zich uit over de goedkeuring van de 

eindrekening en stelt de bedragen vast binnen de 200 dagen na ontvangst. Hij 

verstuurt zijn besluit binnen voormelde termijn aan de penningmeester of zijn 
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rechtverkrijgenden en deelt zijn beslissing mee aan de lokale 

geloofsgemeenschap, de gemeenteoverheid, het centraal kerkbestuur en het 

erkend representatief orgaan. Verstuurt hij zijn besluit niet tijdig aan de 

penningmeester, dan wordt hij geacht zijn goedkeuring te hebben verleend. 

Ook met betrekking tot de eindrekening wordt kwijting verleend aan de 

penningmeester volgens dezelfde procedure als deze voor de jaarrekening (cfr. 

Supra). 

 

B. Algemeen toezicht  

Naast het doorsturen van financiële documenten is een erkende 

geloofsgemeenschap verplicht om de notulen van de vergaderingen van haar 

bestuursraad door te sturen aan de provinciegouverneur, de gemeente- of 

provincieoverheid en het erkend representatief orgaan. Op die manier is de 

overheid in principe altijd op de hoogte van alle beslissingen van de 

bestuursraad en kan zij haar algemeen toezicht uitoefenen. De memorie van 

toelichting bij het Eredienstendecreet zegt hierover het volgende:  

 “Het algemeen toezicht is van toepassing op alle besluiten waarvoor geen 

bijzonder toezicht is georganiseerd. Dit algemeen toezicht is te beschouwen als 

de reguliere procedure die van toepassing is op het overgrote deel van de 

besluiten. De besluiten waarop het algemeen toezicht van toepassing is, zijn 

onmiddellijk uitvoerbaar, maar blijven vatbaar voor schorsing of vernietiging 

binnen de in het decreet bepaalde termijn.”  

 

Om het algemeen administratief toezicht mogelijk te maken, verzendt de 

kerkfabriek(raad)/het comité gelijktijdig, door handelen van de voorzitter die de 

briefwisseling voert en met medeondertekening van de secretaris, een afschrift 

van de vergaderingen van de bestuursraad/centraal bestuur binnen een termijn 

van 20 dagen aan de provinciegouverneur, de 

gemeenteoverheid/provincieoverheid en het erkend representatief orgaan.  

Op deze wijze kan de toezichthoudende overheid inzicht verkrijgen in de 

draagwijdte van de beslissingen en ze kan bijkomende documenten opvragen 

voor verder onderzoek door middel van aangetekende brief. Indien ze dit doet, 

wordt de schorsingstermijn gestuit. 

 

Wanneer een besluit van een (centraal) bestuur de belangen van de provincie – 

in het bijzonder de financiële belangen van de provincie – schaadt, kan de 

deputatie bij gemotiveerd besluit de uitvoering ervan schorsen.  

Wanneer daarentegen een besluit van een (centraal) bestuur de wet schendt of 

het algemeen belang schaadt, kan de provinciegouverneur dit besluit schorsen.  

Het (centraal) bestuur kan het geschorste besluit intrekken of gemotiveerd 

handhaven binnen een termijn van 100 dagen. In dit geval moet het 

handhavingsbesluit ten laatste op de laatste dag van deze termijn naar de 

Vlaamse regering worden gestuurd met een afschrift aan de deputatie, de 

provinciegouverneur en het erkend representatief orgaan. 

 

3. Het centraal bestuur (of de bestuursraad bij gebreke hieraan) moet minstens 

tweemaal per jaar overleg plegen met een afvaardiging van de deputatie. Het 

centraal bestuur of de kerkfabriek(raad)/comité dient minstens overleg te plegen 

over de meerjarenplannen en de budgetten vooraleer die worden ingediend bij 

de provincieoverheid4.  

Van het overleg wordt telkens een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt 

gevoegd bij de documenten van het agendapunt dat ter goedkeuring of 

                                            
4 Art. 33, 221 en 264 Eredienstendecreet 
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advisering wordt voorgelegd aan de provincieraad. De documenten van de 

agendapunten zijn raadpleegbaar in cobra.  

 

4. Wanneer een aanvraag wordt ingediend door het representatief orgaan om 

een geloofsgemeenschap te erkennen, wordt het aanvraagdossier, van zodra het 

volledig is, geregistreerd door de Vlaamse regering. De Vlaamse regering dient 

vervolgens het advies in te winnen van de gemeenteraden van de 

gebiedsomschrijving en van de provincieraden die desgevallend voor de 

tekortendekking van de lokale geloofsgemeenschap zullen moeten instaan.  

De gemeente- of provincieraden hebben een termijn van vier maanden om hun 

advies te bezorgen aan de Vlaamse Regering. Als de gemeente- of provincieraad 

nalaat om zijn advies binnen vier maanden te bezorgen aan de Vlaamse 

regering, wordt het advies geacht gunstig te zijn. 

 

5. In 2016 werd bij de erkenningsaanvraag van de orthodoxe kerkfabriek H. 

Johannes de Theoloog in Oostende door de afgevaardigden van de provincie 

contact opgenomen met de bevoegde schepen van de stad Oostende om meer 

informatie in te winnen over de desbetreffende geloofsgemeenschap. De 

afgevaardigden van de provincie zijn tevens op bezoek gegaan bij de nieuw te 

erkennen geloofsgemeenschap waarbij een gesprek werd gevoerd met de 

bedienaar en de enkele leden van de geloofsgemeenschap.  

 

6. De provincies zijn enkel bevoegd voor de kathedrale kerkfabrieken, de 

erkende orthodoxe kerkfabrieken en de erkende islamitische 

geloofsgemeenschappen.  

De provincies zijn niet bevoegd voor de geloofsgemeenschappen die niet erkend 

zijn en heeft bijgevolg geen zicht op niet erkende geloofsgemeenschappen 

waarvan de gebedshuizen zouden gesloten zijn.  

In de provincie West-Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering geen enkele 

erkenning ingetrokken in de afgelopen vier jaar.  

 

7. De provincie West-Vlaanderen organiseert vier keer per jaar het 

Kennisplatform Toekomst Parochiekerken. Vier keer per jaar worden partners 

samen gebracht om informatie uit te wisselen over de visie, het traject en de 

concrete plannen rond de toekomst van parochiekerken. Naast de gemeenten en 

de WVI, participeren ook andere actoren zoals het CRKC, het Agentschap 

Onroerend Erfgoed en het bisdom Brugge. Materies zoals kerkelijke en 

burgerlijke wetgeving, subsidies vanuit het erfgoeddecreet, het decreet op 

erediensten en binnen- en buitenlandse voorbeelden komen aan bod. Het 

samenbrengen van deze actoren en de ervaringsuitwisseling tussen gemeenten 

helpt hen om tot een goede en gefundeerde visie te komen voor hun 

parochiekerken. 

 

Hoogachtend,  

 

 

Voor de provinciegriffier: 

Het diensthoofd (wnd.), 

 

Bart Dekoninck 

De gedeputeerde voor erediensten, 

 

 

Bart Naeyaert 
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JEAN DE BETHUNE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING HOGER ONDERWIJS, 
EXTERNE RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING EN BUDGET, 

BELEIDSONDERSTEUNENDE DATAVERZAMELING, STREEKONTWIKKELING 
 
Vraag nr. S/2019/8 
van mevr. Vandenbrande (N-VA) 
van 27.02.2019 
 

betreffende Evaluatie Krak West: lokaal kopen bij een winkelier van hier 

 

 

Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde 

 

Bedankt voor uw uitgebreid antwoord tijdens de provincieraad 

van januari 2019 omtrent het ondersteunen van de 

handelskernen voor lokale handelaars. Specifiek werd er 

meegegeven dat er nog een antwoord zou volgen rond de 

evaluatie van Krak West. Daarom bezorgen we u de mondelinge 

vraag opnieuw met een toevoeging van 1 extra vraag. 

 

Hierbij de volledige vraagstelling: 

 

Geachte gedeputeerde 

 

Enkele jaren geleden sprak ik met Italiaanse 

schoenenfabrikanten die onder de indruk waren van  het 

fijnmazig, kwaliteitsvol netwerk van handelszaken in onze 

steden en zelfs tot in de kleinste gemeentes van Vlaanderen. 

 

Kleinhandel en horeca leven bij gratie van hun bezoekers, ze 

zorgen voor beleving in onze steden en gemeenten, ze zijn vaak 

naast een economische ook een sociale factor en sponsor van 

culturele en sportverenigingen. 

 

Ze zijn als zelfstandig ondernemers op zichzelf aangewezen, 

zonder vangnet  zoals andere statuten en zonder subsidies of 

toelage uit een rampenfonds wegens te nat of te droog, zoals 

onze boeren. 

 

De kleinhandel staat onder immense druk ondanks investeringen 

in webshops. Het blijft opboksen tegen de bol.com, Zalando’s of 

Alibaba’s van de wereld. Getuige daarvan de leegstand en het 

stopzetten van vele handelszaken. 

 

De perceptie over ondernemers bij de burgers is vaak het type 

dat voorkomt in het programma The sky is the limit. Misschien 5 

% is een Marc Coucke of een Willy Naessens. 95 % is echter 

zoals Ghislain Deschoemaeker, de bloemist in Kortrijk. De actie 
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van de burgers om hem te helpen was voor mij de warmste 

week. 

 

Er is een magisch woord in de politiek : het is betrokkenheid. Ik 

hoop dat alle beleidsmakers op alle niveaus een optimaal kader 

scheppen om kleinhandel en horeca te helpen. Dat kan door 

parkeerbeleid of door terrassenbeleid zijn, maar ook 

doelgerichte acties om mensen te stimuleren lokaal te shoppen 

en te genieten. Kernversterkende acties en evenementen om 

beleving te behouden. 

Het EFRO-project Krak West: ”ik koop lokaal bij een winkelier 

van hier” is alvast positief en een goede bewustmaking.  Krak 

West staat voor Krachtige kernen in West-Vlaanderen en heeft 

onder meer als doel om een ondernemers vriendelijk klimaat bij 

lokale en provinciale besturen te bevorderen en de 

handelskernen waarvan de kleinhandelaars de actoren zijn te 

versterken. 

 

Onze vragen hierbij: 

 

- Is er reeds een analyse gemaakt van het project Krak West? 

 

- Wat zijn de bevindingen van de 10 West-Vlaamse steden en 

ondernemers die deelnemen? 

 

- Kan dit nog uitgebreid worden naar meer steden en 

gemeentes? Is er mogelijkheid dat alle steden   en gemeenten in 

West-Vlaanderen de kans tot deelname krijgen? 

 

- Tenslotte, worden nog verdere projecten uitgewerkt voor 

lokale handel? 

 

- Tijdens uw antwoord heeft u mij uitgenodigd om deel uit te 

maken van het team voor ontwikkeling van handelskernen in 

gemeentelijke en stedelijke centra. Graag ga ik op deze 

uitnodiging in. Wanneer en waar vindt deze eerste vergadering 

plaats? Ik werk vanuit mijn beroepservaring graag mee aan dit 

project. Dank om een uitnodiging te bezorgen. (nieuwe vraag 

toegevoegd). 

 

Dank voor uw antwoorden. 
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Antwoord: 

 

Geacht provincieraadslid, 

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw 

schriftelijke vragen met betrekking tot het project Krak West: lokaal kopen bij 

een winkelier van hier. 

 

Voor het antwoord op uw eerste vier vragen verwijzen wij naar de 

ontwerpnotulen van de Provincieraad van 24 januari 2019. 

 

Voor wat betreft uw bijkomende vraag tot betrokkenheid bij het team voor 

ontwikkeling van handelskernen in gemeentelijk en stedelijke centra, verwijzen 

wij naar het nieuwe project KISSWest dat nog moet opgestart worden.  

 

Na opstart van het project zal u gevraagd worden te fungeren in een adviesraad 

ter zake.  

De contactpersoon voor het project KISSWest wordt Rebecca Verhaeghe, 

coördinator detailhandel, Ondernemerscentra West-Vlaanderen (T 0494 53 43 

63). 

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,  

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie, 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur, 

 

 

Ann TAVERNIER 

De gedeputeerde voor Economie,  

 

 

 

Jean DE BETHUNE 
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SABIEN LAHAYE-BATTHEU 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, BOVENLOKALE 
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, PERSONEEL 
 
-  
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JURGEN 
VANLERBERGHE 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
MOBILITEIT, LANDINRICHTING 
 
Vraag nr. S/2019/15 
van de heer Johan De Poorter (N-VA) 
van 13.02.2019 

 

Vraag betreffende hondeloopweiden 

 

Vraag:  

 

Geachte 

 

In onze natuurgebieden vind je speciaal afgebakende hondenlosloopzones waar 

je hond vrij kan ronddartelen, onder toezicht van zijn/haar baasje natuurlijk.  

 

Op alle andere plaatsen in onze natuurgebieden moet de hond wél aan de 

leiband en op de paden blijven. Niet alleen kinderen en volwassenen zijn vaak 

bang voor onbekende viervoeters. Maar ook broedende vogels en andere dieren 

ondervinden last van rondsnuffelende honden die van de paden gaan. 

 

Naast de vele voordelen van een hondenloopweide zijn er ook heel wat nadelen 

aan verbonden:  

 

 Nadelen van hondenweides :  

Zo kunnen deze veel  geluid veroorzaken. Vooral in kleinere 

hondenweides waar de honden dichter bij elkaar lopen is dit zeker het 

geval. 

Ze zijn niet altijd hygiënisch:  Het is de plicht van de baasjes om de 

hondenbehoeftes op te rapen.  

Het kan een waardplaats zijn voor ziekten:  Vaccinatie en behandelingen 

tegen parasieten worden vaak verwaarloosd of over het hoofd gezien 

door sommige hondenbezitters. Dit kan een hondenweide snel en lang 

besmetten. 

 

Tevens zijn er soms incidenten en confrontaties tussen de verschillende 

geslachten. Op een hondenweide lopen reuen en teefjes door mekaar. Loopse 

teefjes worden snel opgemerkt door de reuen. Niet gesteriliseerde teefjes lopen 

het risico weleens zwanger terug te keren. Daarnaast kan er concurrentie 

ontstaan tussen niet-gecastreerde honden om een teefje en kan een hond 

gewond raken tijdens een gevecht. 

Incidenten en confrontaties 

 

Honden die ganse dagen opgesloten zitten en hun overtollige energie kwijtspelen 

op een hondenloopweide kunnen in een groep voor diverse confrontaties zorgen 

met bijtaccidenten als gevolg. Sommige honden kunnen ook zodanig uitgelaten 

zijn dat ze tijdens het rennen volwassenen weleens omver lopen. 
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Daarom graag volgende vragen aan de gedeputeerde: 

 
 Hoeveel hondenloopweiden zijn er momenteel in de Provincie? Graag 

locatie en oppervlakte.  

 

 Heeft de deputatie plannen om in de toekomst nog hondenloopweiden te 

voorzien? 

Zo ja? Welke locatie en welke omkadering? 

 

 Hoe gebeurt het onderhoud van de bestaande hondenloopweiden?  Zijn 

er speciale maartregelen om ziekten te voorkomen? 

 

 Hoeveel klachten zijn er geweest de afgelopen 4 jaar omtrent de 

provinciale loopweiden? 

 

Welke waren de aard? En hoe heeft men dit verder opgevolgd? 

 

 Via welke kanalen kunnen hondeneigenaars de problemen van de 

hondenweiden melden? 

 

 Zijn er de afgelopen 4 jaar boetes of sancties uitgeschreven tegen 

hondeneigenaars?  

 

Zoja? Hoeveel?  Welke aard hadden de overtredingen?  

 

Bedankt voor uw antwoord. 

 

Met genegen groet, 

 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord: 
 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 12 februari 2019 m.b.t. hondenloopweiden kunnen we als 

volgt antwoorden: 

 

De Provincie beheert momenteel 4 hondenloopweides, met name in 

provinciedomein Fort van Beieren te Brugge (3000m²), in provinciedomein De 

Gavers te Harelbeke (10000m²), in provinciedomein Raversyde te Oostende 

(6500m²) en aan provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem 

(12500m², samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos).  

 

Daarnaast zijn uiteraard doorheen de provincie nog een heel aantal 

hondenloopweides te vinden waar andere partijen verantwoordelijk zijn voor 

aanleg en onderhoud. 

 

Conform de ‘Visie hondenloopweiden in de provinciedomeinen’ die werd 

goedgekeurd in zitting deputatie dd. 23/01/2014, werd na de 3 proeflocaties in 

Bulskampveld, De Gavers en Raversyde reeds 1 extra hondenloopweide 

aangelegd in provinciedomein Fort van Beieren. De inplanting van extra 

hondenloopweiden waar de mogelijkheid en ruimte ervoor is, is een optie. Er zijn 

nog geen locaties bepaald, wel een aantal voorwaarden. Zo kunnen 

hondenloopweiden enkel gerealiseerd worden in nieuwe domeinen, uitbreidingen 

van domeinen of domeinen die ingrijpend heringericht worden. De aanleg van 

een hondenloopweide dient steeds afgewogen te worden tegenover andere 

functies, vb. natuur, natuur- en milieueducatie, jongeren. Qua inrichting is het 

o.a. belangrijk dat een hondenweide dicht bij de toegang van een domein of de 

parking ligt, de functie te verenigen is met die van de aanpalende zones, en 

volgende zaken aanwezig zijn: gazon van ca. 2500m², omheining, zitbank(en), 

informatievoorzieningen en hondenpoepbuis. Bij toekomstige vragen worden de 

voorwaarden uit deze visie gehanteerd. Verder is het belangrijk dat er voldoende 

afstemming is met het lokale bestuursniveau en andere terreinbeheerders zodat 

de inplanting van dergelijke weiden gecoördineerd verloopt.  

 

Het onderhoud van de bestaande hondenloopweiden gebeurt door de arbeiders 

van de Groendienst van de Provincie, en wordt nauw opgevolgd. Voor de 

hondenloopweiden in Fort van Beieren, De Gavers en Bulskampveld is ook 

gewerkt met een peterschap, waarbij een naburige vzw of vrijwilligers uit de 

buurt een aanspreekpunt voor gebruikers en een doorgeefluik voor eventuele 

aandachtspunten vormen. Over het algemeen zijn de gebruikers van de 

hondenloopweiden heel tevreden met dit soort initiatieven en hebben zij er zelf 

aandacht voor om op te ruimen na hun hond. Daarnaast leeft er ook een sterke 

sociale controle in het goede gebruik van de hondenloopweiden. Na overleg met 

ervaringsdeskundigen (ANB, gemeenten) wordt geen stilstaand water voorzien, 

om ziekteverspreiding tegen te gaan.  

 

Over het algemeen zijn er in de afgelopen 4 jaar weinig tot geen klachten 

geweest m.b.t. de hondenloopweiden in de provinciedomeinen. Er worden 

integendeel vaak blijken van waardering ontvangen en de weiden blijken zeer 

populair in gebruik. Geregeld worden vragen gesteld naar het realiseren van 

extra hondenloopweiden, m.n. bij provinciedomein Bergelen. Kort na de 

inrichting van de hondenloopweide in Raversyde werden klachten ontvangen 

over het vormen van plassen ter hoogte van de zitbanken en aan de ingang van 
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de hondenweide, dit probleem werd toen verholpen. Bij de meest recent 

gerealiseerde hondenloopweide in provinciedomein Fort van Beieren zijn de 

directe aangelanden ontstemd omwille van ervaren (geluids)overlast en visuele 

impact. In overleg met Stad Brugge wordt daar momenteel gezocht naar een 

oplossing. 

 

Ter hoogte van de hondenloopweiden in provinciedomeinen staat een 

informatiebord met daarop richtlijnen voor gebruik en contactgegevens van de 

Groendienst van de Provincie, waarlangs meldingen gemaakt kunnen worden. 

Ook via de peters en de gebruikelijke algemene kanalen van de Provincie komen 

meldingen of klachten terecht.  

 

Sedert 2015 werden in totaal 90 processen-verbaal opgemaakt tegen 

hondeneigenaars. 90% van de processen-verbaal betreft loslopende honden 

buiten de eigenlijke hondenloopweiden, 10% betreft het zich bevinden van 

honden in vijvers, poelen en zwemwater. Één proces-verbaal had betrekking op 

een geval van hondenagressie met lichamelijke letsels bij een recreant tot 

gevolg. Binnen de hondenloopweiden werd geen enkel proces-verbaal 

opgemaakt. 

 

 

Met hoogachting, 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 
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Vraag nr. S/2019/11 
van de heer De Poorter (N-VA) 
van 05.03.2019 
 

Vraag betreffende Bescherming van de Wilde paardenkastanje  

 

Geachte, 
 

Op verschillende provinciale domeinen staan grote en minder grote Wilde 

Paardenkastanjes (Aesculus) . 

 

Momenteel komen in  grote delen van Europa de paardenkastanjemineermot 

(Cameraria ohridella) voor. Ook in Vlaanderen en in onze provinciale domeinen 

komen nu door het warmer worden van de aarde ernstige aantastingen voor.  

 

Men herkent de aantasting van de mineermot door het verschijnen van bruine 

vlekken in de bladeren, met eventueel zelf vroegtijdige bladval.  

 

Men kan preventief werken door in de herfst zo goed als mogelijk alle afgevallen 

bladeren op te ruimen. De aangetaste bladeren verzamelen en afvoeren naar een 

professionele composteringsplaats. Poppen van de mineermot die in deze 

afgevallen bladeren aanwezig zijn, worden zo via compostering vernietigd. 

 

Daarom graag volgende vragen aan de gedeputeerde: 

 Graag had ik een overzicht verkregen over de verschillende provinciale 

domeinen waar de wilde Paardenkastanje voorkomen.  

 

 Neemt men nu reeds preventieve maatregelen om de 

paardekastanjemineermot verder in te perken? 

 

 Hebben de diensten zicht op de verspreiding van de 

pardenkastanjemineerpot?  

 

 Houdt men rekening bij het ontwerp en aanleg van nieuwe domeinen of 

aanplantingen om eventueel resistente rassen te gebruiken? 

  

Bedankt voor uw antwoord. 

 

Met genegen groet, 

 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord 

 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

 

Op uw vraag d.d. 12 februari 2019 m.b.t. paardenkastanjes in de 

provinciedomeinen kunnen we als volgt antwoorden: 

 

Een overzicht van de bomen en planten in de provinciedomeinen is terug te 

vinden in de natuurbeheerplannen die ervoor zijn opgemaakt. Deze 

beheerplannen zijn te raadplegen via de website van de provinciedomeinen: 

https://www.west-vlaanderen.be/domeinen. Daarin is terug te vinden in welke 

provinciedomeinen er paardenkastanjes voorkomen. Er zijn in de domeinen nog 

zeer weinig paardenkastanjes aanwezig.  

 

Zo goed als alle paardenkastanjes in Vlaanderen zijn aangetast door de 

paardenkastanjemineermot. De larven van dit kleine, onopvallende motje 

mineren het blad, waardoor het blad vroegtijdig bruin verkleurt. Deze aantasting 

is vooral een esthetisch probleem, de conditie van de bomen blijkt niet achteruit 

te gaan door deze aantasting. Op dit moment zijn er bij ons 3 generaties van de 

paardenkastanjemineermot per jaar.  

 

Omwille van de ziektegevoeligheid worden door de Provincie geen nieuwe 

paardenkastanjes meer aangeplant. Bladval wordt waar mogelijk opgeruimd 

voor heel waardevolle exemplaren, zodoende de aantasting door de motten af te 

remmen. Gevaarlijke exemplaren worden verwijderd. In alle provinciedomeinen 

zijn deze genomen maatregelen identiek.  

 

In het algemeen wordt er niet specifiek opgetreden om bepaalde ziektes te 

bestrijden, wel wordt er soms gewerkt met resistent plantgoed. Of wordt er, 

zoals in dit specifieke geval, gekozen om bepaalde soorten niet meer aan te 

planten. 

 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 

 
 

 

  

https://www.west-vlaanderen.be/domeinen
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Vraag nr. S/2019/14 

van de heer De Poorter (N-VA) 
van 05.02.2019 
 

Vraag betreffende inheemse planten in provinciale domeinen 

 

Geachte, 

 

Inheemse insecten en dieren staan onder druk. Dit kan verbeteren door 

aanplanting van inheemse planten en bomen. Het beleid van de provincie bestaat 

erin om nieuwe bossen aan te leggen met inheemse bomen, vooral zomereik. Ook 

de Vlaamse bebossingsubsidies ondersteunen deze visie met als voornaamste 

soorten zomereik, es en beuk (eventueel gecombineerd met populier).  

 

Inheemse bossen en planten zorgen voor een grotere biodiversiteit. Heel wat 

inheemse kruidachtige planten, paddenstoelen, insecten, vogels en zoogdieren 

zijn immers afhankelijk van deze ‘streekeigen’ bomen. 

 

Daarom graag volgende vragen aan de gedeputeerde: 

 
 Graag een overzicht (in are) van het huidig arsenaal aan bomen en 

planten in de provinciedomeinen. Wat is inheems en uitheems? 

 

 Graag een overzicht (in are) van de aanplantingen van inheemse bomen 

en planten de voorbije legislatuur en overzicht van toekomstig beleid in 

provinciale domeinen. 

 
 Waren er effecten of worden er onderzoeken gedaan bij de aanplanting 

van inheemse planten in provinciale domeinen? 

 
 Worden er in navolging van het provinciaal domein de Baliekouter in 

Wakken nog bloemenweiden aangelegd om inheemse insecten en dieren 

aan te trekken? 

 
 Hoe stimuleert de provincie steden en gemeenten, alsook particulieren 

en bedrijven om inheemse planten, bloemenweiden en bomen aan te 

planten? 

 

Bedankt voor uw antwoord. 

 

Met genegen groet, 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 5 februari 2019 m.b.t. inheemse planten in de 

provinciedomeinen kunnen we als volgt antwoorden: 

 

Een overzicht van de bomen en planten in de provinciedomeinen is terug te 

vinden in de natuurbeheerplannen die ervoor zijn opgemaakt. Deze 

beheerplannen zijn te raadplegen via de website van de provinciedomeinen: 

https://www.west-vlaanderen.be/domeinen. In de beheerplannen staan per 

domein de percentages exoten vermeld, alsook het beleid dat eromtrent gevoerd 

wordt. De totale oppervlakte van de provinciedomeinen (inclusief groene assen) 

bedraagt op heden zo’n 1866 ha (of 186600 are). 

 

De voorbije legislatuur werd 30,4 ha (of 3040 are) bebost. De tabel in bijlage 

geeft een overzicht van de bebossing per domein en per jaar, tijdens de 

afgelopen legislatuur. De grootste bebossingen gebeurden in de Palingbeek, 

Tillegem en Kemmelberg. Er worden uitsluitend inheemse en streekeigen bomen 

en struiken gebruikt bij aanplant. De gebruikte soorten zijn: Acer campestre, 

Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Betula pendula, Betula pubescens, 

Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, 

Euonymus europaeus, Fagus sylvatica, Frangula alnus, Fraxcinus excelsior, 

Hippophaea rhamnoides, Ilex aquifolium, Ligustrum vulgare, Malus sylvestris, 

Mespilus germanica, Pinus sylvestris, Populus alba, Populus canescens, Populus 

nigra, Populus tremula, Prunus avium, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus 

petraea, Quercus robur, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Rosa arvensis, Rosa 

canina, Salix alba, Salix caprea, Salix viminalis, Sambucus nigra, Sorbus 

aucuparia, Taxus baccata, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, en Viburnum opulus. 

 

In ons bosbeleid streven wij op termijn naar 100% inheemse of streekeigen 

bomen. Bij het aanplanten van bossen in de toekomst wordt er alleen gebruik 

gemaakt van inheemse of streekeigen beplantingen. 

Er wordt door de Provincie geen onderzoek gedaan bij of na de aanplant van 

inheemse planten in de provinciedomeinen. Het onderzoek naar effecten behoort 

tot de taakstelling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek van de 

Vlaamse overheid (cf. https://www.inbo.be).  

 

In ieder van de provinciedomeinen is er ook aandacht voor de aanleg van 

bloemrijke graslanden en bloemenweides, u zult deze dus zeker niet alleen in de 

Baliekouter aantreffen. Ook hierbij worden inheemse of streekeigen planten 

gebruikt. De aanleg van bloemrijke graslanden en bloemenweides is eveneens 

opgenomen in de natuurbeheerplannen. 

 

De Provincie heeft via haar netwerk van regionale landschappen, stad-land-

schappen en eigen landschapsconsulenten ook een aanbod richting diverse 

doelgroepen (gemeenten, landbouwers, particulieren, bedrijven,…). Per 

doelgroep zijn er specifieke bedieningsvoorwaarden, maar het aanbod komt erop 

neer dat de Provincie bereid is tot terreininrichting indien de tegenpartij bereid is 

mee te stappen in een verhaal van algemeen belang (herstel van 

cultuurhistorisch kleinschalig landbouwlandschap, gebruik van streekeigen 

groen,…). Historisch beperkt het aanbod zich tot plant- en graafwerken, recent 

https://www.west-vlaanderen.be/domeinen
https://www.inbo.be/
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wordt echter ook geëxperimenteerd met de aanleg van bloemrijke graslanden. 

Momenteel worden hierin ervaring opgebouwd, aanlegtechnieken getest, en 

onderzocht welke projecten kans op een kwalitatief langetermijnresultaat 

hebben. Uiteindelijk moet hieruit een aanbod voortvloeien naar analogie van de 

plant- en graafwerken. 

 

Verder stimuleren de terugkerende campagnes “Laat het zoemen met bloemen” 

en “De West-Vlaamse Plantendag” het planten van inheemse planten en 

aantrekken van bijen. Het bloemrijke grasland is een aanpak die aanleunt bij 

tuinen en parken, niet bij natuurgraslanden. Het is dus ook de bedoeling om het 

stimuleren daarvan binnen zijn juiste context te behouden. 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 

 
 

 

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 2   –  februari 2019  25 
 

 

 

 

Vraag nr. S/2019/10 
van de heer De Pooter (N-VA) 
van 05.02.2019 
 

Vraag betreffende bijenvriendelijke provincie  
 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Laat het zoemen met bloemen, onder die titel deelt het provinciebestuur reeds 

voor 8 jaar gratis bloemenzaad (10.000 zaadzakjes) uit. De bedoeling van de 

actie is om voor meer bijenvriendelijke bloemen te zorgen, zodat de 

bijenpopulatie op peil wordt gehouden. 

 

Vanaf 15 maart kunnen particulieren opnieuw bloemenzaad bestellen of afhalen. 

 

Daarom graag volgende vragen aan de gedeputeerde: 

 
 Wat is de kostprijs van de jaarlijkse actie? 

 

 Hoe worden deze zakjes verdeeld? Samenwerking steden en gemeentes? 

 

 Zijn de zakjes bloemenzaad jaarlijks volledig opgebruikt? 

 

 Is het een optie om deze actie uit te breiden? 

 

Bedankt voor uw antwoord. 

 

Met genegen groet, 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 5 februari 2019 m.b.t. ‘Laat het zoemen met bloemen’ kunnen 

we als volgt antwoorden: 

 

De actie ‘Laat het zoemen met bloemen’ kost jaarlijks ongeveer €6000. In deze 

kost zit de prijs van de zaden vervat, alsook de kostprijs voor het drukken en 

vullen van de zakjes bloemenzaad. Wie dat wenst kan de zakjes bestellen via 

een online invulformulier en krijgt ze dan per post toegestuurd. Het 

bloemenzaad wordt ook verdeeld via de provinciale bezoekerscentra, er wordt 

niet gewerkt met externe verdeelpunten in deze actie. ‘Laat het zoemen met 

bloemen’ is een succesvolle actie, het bloemenzaad raakt steeds vlot uitgedeeld. 

Bij de laatste editie, in 2018, was de voorraad zakjes binnen een termijn van 

drie à vier weken uitgeput.  

 

‘Laat het zoemen met bloemen’ werd als actie opgericht op een moment dat de 

bijenproblematiek volop in de kijker stond en is altijd sensibiliserend van opzet 

geweest. Met de actie is beoogd bewustwording te creëren van het probleem, 

alsook van de rol die de eigen tuin speelt in biodiversiteit.  

In plaats van een uitbreiding van deze actie, wordt na meerdere jaargangen op 

vandaag eerder het afbouwen en vervangen van de actie overwogen. Bij 

vervanging zou de focus ruimer gelegd worden op het vernieuwen van de 

aandacht voor ‘biodiversiteit in tuinen’. Biodiversiteit draait immers om meer 

dan bijen alleen. 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

Peter Norro 

Directeur MiNaWa 

 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

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

 

Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 
28.02.2019 
 

 
Vraag nr. M/2019/008 
van mevrouw Dominiek Sneppe 
 
Aanpak van de transmigratie in en rond de haven van Zeebrugge 

 
(geluid werkt niet) Mevrouw Dominiek Sneppe, Vlaams Belang-raadslid, geeft mee dat 65 % van de 
transmigranten werd aangetroffen in en rond de haven van Zeebrugge. Unizo Noord-West -Vlaanderen 
trok vorige week nog aan de alarmbel door erop te wijzen dat de kosten voor ondernemingen in het 
havengebied ondertussen reeds zijn opgelopen tot in de honderdduizenden euro’s. Mevrouw Sneppe zegt 
dat de gouverneur terecht dringend naar meer ondersteuning vraagt en terecht stelt dat het dweilen met 
de kraan open is. Het raadslid citeert de gouverneur uit een artikel van Het Laatste Nieuws van 14 
januari 2019: “Het lijkt dweilen met de kraan open, maar we moeten blijven dweilen. Doen we dit niet, 
ontstaan er binnen de kortste keren tentenkampen, iets wat we absoluut moeten vermijden. We doen 
alles wat we kunnen met onze task force, twee tot drie keer per week wordt een actie georganiseerd, we 
opteren voor kleinere maar meer acties.” Mevrouw Sneppe zegt dat de woorden van de gouverneur nog 

niet koud zijn of zijn partijgenoot, burgemeester van Brugge de heer De fauw, orakelt dat hij de aanpak 
van de gouverneur niet langer zal tolereren. Het raadslid is van mening dat de gouverneur als het ware 
de levieten wordt gelezen door de burgemeester.  De gouverneur is slechts een ambtenaar die niets te 
zeggen heeft, noch aan de burgmeester, noch in de provincieraad zo liet de burgemeester weten tijdens 
de Brugse gemeenteraad, aldus mevrouw Sneppe. Het raadslid verwijst hierbij naar de livestream van de 
gemeenteraad op Youtube. Bijgevolg geen razzia’s meer, geen arrestaties meer van onschuldige 
illegalen, geen vervolgingen meer van medeplichtige vrijwilligers, stelt het raadslid. De transmigranten 
komen niet vanuit Afrika naar Zeebrugge om een kom soep en een boterham, zijn de naar populisme 
neigende woorden van de burgemeester, aldus mevrouw Sneppe. De burgemeester wil een onafhankelijk 
infopunt installeren in Zeebrugge, dat illegalen juridische bijstand levert en hen de mogelijkheden uitlegt 
in verband met een asielaanvraag in België, zo licht mevrouw Sneppe toe. Het raadslid vraagt naar het 
standpunt van de gouverneur in verband met het organiseren van een infopunt. Zal de gouverneur 

gehoor geven aan de orakels van de Brugse burgmeester, of gaat de gouverneur verder op zijn 
ingeslagen weg. Er is ondertussen overleg geweest met de Brugse burgemeester. Mevrouw Sneppe 
vraagt wat dit overleg heeft opgebracht. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de steun van de 
federale en Vlaamse overheid, het cameraschild en dergelijke meer. Mevrouw Sneppe vraagt met andere 
woorden naar de stand van zaken in de strijd tegen de overlast van de illegalen in de provincie West-
Vlaanderen. 
 
Antwoord 
 
De heer gouverneur, Carl Decaluwé, wil eerst en vooral opmerken dat hij geen ambtenaar is en de heer 
De fauw ook niet zijn partijgenoot is. De heer Decaluwé benadrukt dat een gouverneur een commissaris 
van de Vlaamse en de federale regering is, en geen politicus. De gouverneur zegt dat hij zelf niet 

aanwezig moet zijn in de provincieraad om vragen te antwoorden. De gouverneur wil klaar en duidelijk te 
stellen dat hij geen politicus is. Hij handelt ook in dit dossier niet namens zichzelf, maar namens de 
federale regering. De gouverneur heeft een opdracht gekregen van voormalig minister Jambon en dit 
werd bevestigd door huidig minister De Crem. Vervolgens maakt de gouverneur duidelijk dat inzake de 
door het raadslid aangehaalde thematiek, gans het kader wordt uitgestippeld door de gouverneur en niet 
door een burgemeester. Dit is de afspraak, ook in de taskforce. In deze tasforce zetelen de procureurs, 
de Dirco, de Dirjud en de voorzitter van de vaste commissie van de politie, aldus de heer Decaluwé. De 
gouverneur verduidelijkt dat deze partijen allen samen zitten om af te spreken wat wel en wat niet wordt 
gedaan. Men probeert de operationele planning vast te leggen tot eind april. Over hoeveel acties dit gaat 
en waar deze zullen plaatsvinden, daarover kan de gouverneur in de raad uiteraard niet communiceren. 
De gouverneur benadrukt dat op dit vlak niets verandert. Deze planning gaat zeker door tot einde april. 

Deze taskforce is een aantal maanden terug van start gegaan zegt de gouverneur. Toen werd de 
opdracht gegeven om een volledig veiligheidsplan rond Zeebrugge op te maken. Dit veiligheidsplan werd 
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afgerond en ligt vast, samen met de scheepvaartpolitie, de lokale politie en andere betrokken partijen. 
De gouverneur herinnert aan het feit dat toenmalig minister Jambon ook geprobeerd heeft om middelen 
vrij te krijgen in Groot-Brittannië. De gouverneur verwijst hierbij naar de huidige situatie in Groot-
Brittannië. Via minister De Crem, die op bezoek is geweest in de haven van Zeebrugge, samen met de 
gouverneur en de burgemeester van Brugge, werd een piste geopend. De gouverneur heeft dit 
overgemaakt aan het havenbestuur en het stadsbestuur, namelijk dat ook Europese gelden kunnen 
gekregen worden om deze investering te doen. Volgens de gouverneur is de eerste investering die moet 
gebeuren, de korpschef bevestigt dit, het installeren van een centrale dispatch-inforuimte, met een 

integratie van alle mogelijke camera’s in het havengebied Zeebrugge. De MBZ moet dergelijk dossier 
indienen zegt de gouverneur. Als de gouverneur het goed voorheeft kan tot 80 à 90 % gefinancierd 
worden vanuit Europa. Deze gegevens werden overgemaakt aan het havenbestuur. De gouverneur heeft 
niet de verantwoordelijkheid en taak om in dergelijke zaken te investeren. Hij heeft deze echter wel 
gefaciliteerd. Uiteindelijk moet de MBZ deze investering ook met private partners uitwerken, aldus de 
gouverneur.  
De gouverneur gaat over naar de vraag van mevrouw Sneppe in verband met zijn standpunt inzake het 
organiseren van een infopunt. Het organiseren van een infopunt is de volle bevoegdheid van een 
burgemeester of een stadsbestuur. De gouverneur kan hier enkel akte van nemen. In het overleg van 
gisteren werd evenwel duidelijk gezegd dat als men dergelijke dingen doet, men voor een stuk de nodige 
waakzaamheid moet geven dat ook voldoende flankerende en beveiligde maatregelen worden genomen. 
De gouverneur geeft mee dat hij een eigen mening heeft over het organiseren van een infopunt en hij 

hier niets kan aan doen. Indien dit echter plotseling zou ontaarden, kan de gouverneur op basis van 
artikel 128 van de Provinciewet wel ingrijpen. Eerst is de gemeente aan orde, dan pas de 
provinciegouverneur. (geluid valt weg)  
De gouverneur gaat over naar de laatste vraag van mevrouw Sneppe. Iedereen was verrast, ook de 
taskforce, om plotseling in de krant te moeten lezen dat er geen razzia’s en dergelijk meer zouden zijn. 
De gouverneur wil echter duidelijk in deze provincieraad stellen dat er nooit razzia’s zijn geweest. Dit 
werd bevestigd door de politie. De gouverneur heeft dit gisteren nogmaals expliciet gevraagd omdat hij 
wist dat deze vraag ging komen. Er werden geen hulpverleners opgepakt of gearresteerd, wat er ook in 
de krant mag verschijnen zegt de gouverneur. De gouverneur heeft de indruk dat hieromtrent veel 
perceptie is geweest. De komende maanden verandert er naar weten van de gouverneur niets. Twee à 
drie acties per week zijn gepland. Dit in nauwe afspraak met iedereen. Ook het korps van Brugge zal 
meedoen. De gouverneur zegt dat de burgemeester heeft meegedeeld hard maar correct op te treden. 

De gouverneur zegt dan ook geen probleem te hebben met dit humanitaire kantje ten gevolge van het 
organiseren van het infopunt door de burgemeester van Brugge.  
De gouverneur gaat over naar de discussie als mensen onheus behandeld zouden worden. De 
gouverneur verwijst hierbij naar een rapport van het comité P. In dit rapport, dat volgens de gouverneur 
zeer interessant is om te lezen, staat letterlijk vermeld dat steeds correct en op een humanitaire manier 
wordt gehandeld.  
Naar ondersteuning toe zegt de gouverneur dat er de belofte van de minister is, en ook van de 
commissaris-generaal, dat in het CEK dat nu 12 of 13 man tekort heeft, dit tekort volledig wordt 
opgevuld. Er zal ook opnieuw extra mankracht bijkomen.  
Volgens de gouverneur blijft het evenwel dweilen met de kraan open. Soms worden de cijfers van het 
aantal transmigranten betwist. Men ziet inderdaad minder transmigranten op straat rondlopen.  De reden 

hiervoor is dat deze mensen niet meer zo vaak op straat lopen en minder naar de voedselbedeling gaan. 
Deze mensen zijn meer en meer te vinden in safe houses. Men probeert deze safehouses ook aan te 
pakken, samen met de burgemeesters en korpschefs langs de kustlijn. In deze panden worden mensen 
als het ware ‘opgesloten’. Ze kunnen er overnachten, tot 100 euro per nacht en dit met 35 personen. Het 
gaat hier om een lucratieve business zegt de gouverneur. Vooral deze mensensmokkelaars moeten hard 
worden aangepakt. De laatste maanden is de cel mensensmokkel West -Vlaanderen, ook op vraag van 
de gouverneur aan de ministers, enorm versterkt geweest. Het vergt enorme inspanningen om deze 
mensensmokkelaars op het pad te komen. De gouverneur verwijst naar de scheiding der machten, de 
procureur is bovendien ook aanwezig in de taskforce. Als er acties zijn gepland mogen deze de 
gerechtelijke acties immers niet doorkruisen. De gouverneur besluit dat men op regelmatige basis 
samenkomt. De gouverneur kan zich evenwel niet van de indruk ontdoen dat er veel aan perceptie wordt 
gedaan, maar in de realiteit en naar acties toe kan hij bevestigen, dit werd ook bevestigd door de 

korpschef en de burgemeester van Brugge, dat het korps van Brugge perfect zal blijven meewerken en 
mee zal ingeschakeld worden in de acties die de komende maanden zullen doorgaan. 
 
Repliek 
 
Mevrouw Sneppe zegt dat de woorden over de functie van de gouverneur niet uit haar mond komen, 
maar wel degelijk door de burgmeester van Brugge werden gezegd. Zij verwijst hierbij naar de 
livestream van de gemeenteraad. Mevrouw Sneppe deelt mee dat het Vlaams Belang uiteraard geen 
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voorstander is van dit infopunt. Zij menen namelijk dat dit een aanzuigeffect zal hebben en de situatie in 
Zeebrugge, nog zal verergeren en bij uitbreiding de ganse Vlaamse kust. Zij hoopt dan ook dat het 
overleg met de Brugse burgemeester enig soelaas zal bieden en dat de burgemeester op zijn stappen zal 
terugkeren. Zij hoopt dat de bekommernis gaat naar de inwoners van Zeebrugge en naar de veiligheid in 
en rond de haven. 
(geluid valt weg) De gouverneur herhaalt dat de perceptie werd gecreëerd dat er een zogezegd 
inhumane behandeling was van de transmigranten. De gouverneur was hier ook van geschrokken. Hij 
heeft hierover navraag gedaan en daagt het raadslid uit om met de scheepvaartpolitie te kijken hoe men 

op een menselijk manier omgaat met de transmigranten. Het blijft evenwel dweilen met kraan open. De 
gouverneur besluit dat alles zal lopen en zal uitgevoerd worden zoals initieel werd afgesproken.  
 
 
Vraag nr. M/2019/009 
van de heren Piet Vandermersch, Maarten Tavernier en Johan De Poorter 
 
Drones tijdens waterschaarste 
 
De heer Piet Vandermersch, Open Vld-raadslid, verwijst in zijn vraag naar een verklaring van de 
gouverneur in de pers op maandag 18 februari waarin hij zei dat als er komende zomer opnieuw een 
droogteperiode aanbreekt, met een oppomp- en captatieverbod,  de gouverneur de naleving van dit 

verbod met drones zal controleren. Het betreft een project in samenwerking met een gespecialiseerd 
dronesbedrijf, de federale politie en de bevoegde ambtenaren. Wie toch zijn gazon of akker besproeit zal 
vanuit de lucht bespied en betrapt kunnen worden. Het zijn de diensten van de gouverneur die de kosten 
van het proefproject voor hun rekening nemen.  De heer Vandermersch verwijst naar de rede van de 
gouverneur in december waarbij het belang van water en correct waterbeheer extra benadrukt werd. Het 
is één van de prioritaire kerntaken van de provincie om de toekomst van voldoende zoet water in de 
provincie te verzekeren. Doch dient ook rekening worden gehouden te worden met het feit dat West-
Vlaanderen de landbouwprovincie van Vlaanderen en bij uitbreiding van België is, aldus het raadslid. De 
landbouwers letterlijk droogleggen zou ongeziene economische schade met zich meebrengen voor de 
West-Vlaamse economie. Volgens de heer Vandermersch kan het niet de bedoelding zijn om een 
heksenjacht te openen op de landbouwers- en landbouwbedrijven. De heer Vandermersch is er zeker van 
dat dit niet bedoeling was van de gouverneur, maar de pers liet uitschijnen dat een groot deel van de 

landbouwers het verbod naast zich neerlegt en dat er bijna geen boetes worden uitgeschreven. De 
landbouwers kunnen dit missen om steeds in een negatief daglicht te worden gesteld, zegt het raadslid. 
Het raadslid had liever middelen gezien om een meer verspreid verbod te kunnen krijgen, zonder ander 
sectoren in gevaar te brengen. Daarnaast bevindt het proefproject zich in een donkergrijze zone voor 
wat betreft de privacy wetgeving. Volgens deze wetgeving kunnen drones ingezet worden voor controles, 
maar moeten deze met het blote oog waarneembaar zijn. Als landbouwvelden die vaak ettelijke hectares 
groot zijn op deze manier moeten worden gecontroleerd, zal dit enerzijds zeer arbeidsintensief en 
anderzijds weinig effectief zijn, stelt het raadslid. Gewone gerichte controles aan de landbouwbedrijven 
zullen betere en vooral goedkopere resultaten opleveren. De heer Vandermersch gaat over naar zijn 
vragen. Hoe zullen de dronescontroles precies verlopen en op welke manier zal een evaluatie worden 
gemaakt. Werd voor dit project aan financiële raming opgemaakt en kan deze worden toegelicht vraagt 

het raadslid. Werd reeds contact gezocht met de privacy commissie zodat dit proefproject honderd 
procent correct en waterdicht is, besluit de heer Vandermersch zijn vragen. 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid,  verwijst ook naar de inspirerende rede van de gouverneur 
over het waterbeleid in West-Vlaanderen. Het raadslid zegt dan ook met veel aandacht achteraf het 
boekje dat bij de rede hoorde doorlezen te hebben. De rede was ook gekoppeld aan andere relevante 
beleidsterreinen, namelijk niet enkel het waterbeheer sensu stricto, maar ook het stopzetten en 
afbouwen van de verharding van West-Vlaanderen die daaraan gekoppeld is. De heer Tavernier vindt het 
helemaal terecht dat de gouverneur deze problematiek aankaart. Door de klimaatverandering worden de 
uitdagingen op dat vlak alleen maar groter. Het raadslid geeft aan dat heel wat dossier die gelinkt zijn 
aan deze problematiek in de provincieraad en deputatie passeren. De heer Tavernier verwijst naar de rol 
van de gouverneur als voorzitter van de deputatie, en vraagt als de gouverneur in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van de deputatie ook daar de principes die in de rede werden toegepast, zal toepassen in deze 

dossiers. De heer Tavernier verwijst naar het pleidooi dat de gouverneur hield voor het opzetten van een 
kenniscentrum. Er werd niet in detail ingegaan op dit kenniscentrum zegt het raadslid. Daarom stelt de 
heer Tavernier zich de vraag, hoe de gouverneur de organisatie en de financiering van een dergelijk 
kenniscentrum ziet. Ondertussen worden in de media reeds de eerste concrete gevolgen gezien van de 
aandacht van de gouverneur voor deze problematiek, in de vorm van inzet van drones om de 
handhaving te versterken. Dit is een innovatieve techniek zegt de heer Tavernier, daarom stelt hij zich 
de vraag als er ook nog andere, eventueel nieuwe, instrumenten hiervoor in overweging worden 
genomen. 
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De heer Johan De Poorter, N-VA-raadslid,  verwijst eveneens naar de zeer droge zomer van vorig jaar, 
waarbij de gouverneur volgens de heer De Poorter terecht en captatieverbod en sproeiverbod instelde. 
Het raadslid verwijst naar het feit dat slechts tien processen verbaal werden opgemaakt. Persoonlijk kent 
de heer De Poorter twee landbouwers die een proces verbaal hebben gekregen. Deze vonden dit 
natuurlijk zeer jammer, aldus de heer De Poorter. West-Vlaanderen blijft de landbouwprovincie bij 
uitstek zegt de heer De Poorter. Het water is een grondstof en zorgt ook voor het inkomen. Er moet voor 
gezorgd worden dat het inkomen van de landbouwers gewaarborgd blijft. De heer De Poorter verwijst 
naar de drones die zullen worden ingeschakeld, het is vrij eenvoudig om na te gaan wanneer op percelen 

tijden het sproeiverbod gesproeid wordt, welke landbouwer het perceel het gebruikt of wie de eigenaar 
van het perceel is. Anderzijds is er ook het captatieverbod zelf van oppervlaktewater. De heer De Poorter 
vraagt hoe de gouverneur vaststelling de overtreding van dit captatieverbod in overleg met de lokale 
politiezones zal realiseren. Hoe zullen drones effectief gebruikt worden om dit captatieverbod te 
handhaven. Is er overleg geweest met de lokale politiezones. Hoe ziet de gouverneur de werking van 
deze drones. Zullen op afroep drones worden ingeschakeld, of wordt proactief gewerkt. 
 
Antwoord 
 
De heer Carl Decaluwé, gouverneur, dankt de raadsleden voor de vraagstelling rond de problematiek van 
de drones en de problematiek van de waterschaarste. Hij veronderstelt dat zij de problematiek rond 
droogte en water goed opvolgen. De gouverneur verwijst naar het weerbericht van deze ochtend: het zal 

de komende dagen wat regenen. Het is evenwel bijna 100 procent zeker dat deze regen onvoldoende zal 
zijn om een veilige zomer door te komen. De gouverneur geeft aan dat dit reeds het derde jaar op rij zal 
zijn dat men met deze problematiek wordt geconfronteerd, en het ziet er niet naar uit dat dit in de 
komende jaren zal beteren. Dit is het kader waarin moet worden gewerkt zegt de gouverneur. Als er een 
captatieverbod wordt uitgevaardigd zegt de gouverneur dat hij dit niet met plezier doet en dit niet doet 
om de landbouw te pesten. Het is omdat men dit moet doen zegt de heer Decaluwé. De gouverneur 
verwijst naar de uitspraak waarin werd gesteld dat de landbouwers op deze manier worden droog 
gelegd, maar vestigt de aandacht op het feit dat als er geen water meer is, de problemen nog groter 
zullen worden. Men moet goed weten dat als het waterpeil in een aantal polders te veel zakt, dat dan 
misschien deze zelfde landbouwers voor de komende tien jaar niet meer gaan kunnen boeren, omdat de 
verzilting keihard zal toeslaan, aldus de gouverneur. Er moet een bepaald waterpeil worden gehandhaafd 
om de verzilting onder controle te krijgen. Immers eenmaal grond echt verzilt, is het gedaan met het 

gebruik van deze grond voor landbouw. De gouverneur geeft aan dat telkens als een captatieverbod 
wordt uitgevaardigd, dit steeds in samenspraak is met de landbouwsector. Vertegenwoordigers uit de 
landbouwsector zitten samen met de deputatie en de VMM. Iedereen wordt betrokken bij dit 
captatieverbod en men tracht hiermee op een goede manier om te gaan. De gouverneur zegt dat als een 
captatieverbod wordt ingesteld dit een politionele maatregel is die hij neemt. Hij neemt deze als officier 
van de bestuurlijke politie. Dit op basis van artikel 128, op basis waarvan een politiereglement kan 
worden genomen, waarin wordt gezegd dat het verboden is om op bepaalde plaatsten te capteren en wat 
de reden hiertoe is. Dit gebeurt in samenwerking met het parket. De gouverneur verwijst naar het feit 
dat slechts tien processen verbaal werden opgemaakt over een periode van meer dan drie maanden en 
dit over een enorme oppervlakte. De gouverneur zegt hierbij te weten dat een aantal van de lokale 
polities niet geneigd waren om processen verbaal op te maken op vraag van hun voorzitter. De 

gouverneur zegt dat hij deze handhavingsmaatregelen en het zoeken naar nieuwe innovatieve middelen 
doet om de toekomst van de landbouw te garanderen op termijn, om de verzilting onder controle te 
houden en een aantal cowboys uit te halen die willens nillens blijven capteren tegen alle mogelijke 
politieverordeningen in. Dan moet men creatief zijn zegt de gouverneur en sluit hij als officier van de 
bestuurlijke politie een raamakkoord met een dronefirma. De gouverneur deelt mee dat het een state 
toestel zal worden. De gouverneur zegt echter niet uit te zullen leggen hoe men precies zal werken met 
deze drones, hoe men dit operationeel zal aanpakken en met wie zal worden samengewerkt. Er kan ook 
perfect worden samengewerkt met ambtenaren van VMM die ook een pv-bevoegdheid hebben en met 
mensen van de polderbesturen.  De gouverneur licht toe dat niet vanuit de lucht zal worden 
gefotografeerd. De wet op de privacy zal perfect worden gevolgd, maar de gouverneur zegt geen 
toestemming te vragen aan de commissie van de wet op de privacy. De voorzitter van deze commissie 
heeft het volgens de gouverneur duidelijk totaal niet begrepen. De gouverneur stelt dat de voorzitter van 

deze commissie denkt dat vanuit de lucht foto’s zullen worden genomen en op basis van deze foto’s pv’s 
zouden worden opgemaakt. Dit zal niet het geval zijn, alles zal conform de privacywetgeving gebeuren 
benadrukt de heer Decaluwé. Er hoeft ook in de provincieraad geen provinciaal reglement worden 
gestemd, zoals de voorzitter van de commissie van de wet op de privacy beweert, maakt de gouverneur 
duidelijk. Dit is immers niet nodig. Alles zal evenwel volledig conform de wetgeving gebeuren, herhaalt 
de gouverneur. Meer kan hij daar niet over vertellen. Men is bezig met de opmaak van de offertes. De 
gouverneur zegt ook bepaalde persartikels te hebben gelezen waarin verwezen werd naar de provincie. 
De provincie heeft bij bovenstaande als bestuur niets te maken. Het gaat om de federale budgetten van 
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de gouverneur als officier van de bestuurlijke politie, zo stel de heer Decaluwé. De gouverneur maakt de 
vergelijking met de ondersteuning die hij heeft gedaan voor de reddingsdiensten van Blankenberge. Er 
moet immers gezocht worden naar innovatieve middelen. Als men voor honderden hectares slechts over 
één of twee camionettes beschikt, dan krijgt men geen resultaat zegt de gouverneur. De gouverneur 
herhaalt nogmaals dat hij zeker niet de landbouwers wil pesten, hij is immers landbouw minded. Op 
termijn moet echter kunnen gegarandeerd worden dat in de toekomst nog geboerd zal kunnen worden. 
De verzilting is de grote vijand, als het waterpeil immers te laag is, is er een groot probleem voor de 
landbouw. De gouverneur verwijst naar de mensen van het polderbestuur en de dijkgraven die juist 

hetzelfde zullen vertellen. De mensen van landbouw die in de crisiscel van de gouverneur zetelen zijn 
hier ook van overtuigd. Als er problemen zouden kunnen zijn met de privacy of andere zal dit alles via de 
politie verlopen zodat er geen enkel probleem zal zijn.  
De heer Decaluwé gaat verder in op wat de heer Tavernier opwierp in zijn vraagstelling. Men is reeds aan 
het anticiperen. Er is nu reeds een schrijven, ook via de bekkens, om te communiceren over de huidige 
toestand is. Men volgt het nu reeds op. In Nederland denkt men er zelfs over na om het captatieverbod 
reeds in te stellen vanaf april. Dit is niet de bedoeling in West-Vlaanderen zegt de gouverneur. 
Men beseft volgens de gouverneur blijkbaar niet dat climate change volop aan de gang is. In de provincie 
West-Vlaanderen is dit het hardst te voelen. Omwille van de toekomstige zeespiegelstijging en de 
problematiek rond de verzilting is het waterbeheer een grote bekommernis van de gouverneur, zeker in 
relatie met de landbouwsector.  
De gouverneur geeft aan een aantal ideeën rond het kenniscentrum te hebben gelanceerd. De 

gouverneur geeft ook aan inderdaad voorzitter van de deputatie te zijn en dat hij zich mag moeien met 
wat de gedeputeerden doen. De gouverneur herhaalt nogmaals dat hij geen politicus is. Hij vindt het een 
wat vreemde constructie dat een gouverneur als commissaris een politiek college voorzit. De gouverneur 
zegt dat de gedeputeerden waarschijnlijk kunnen getuigen dat het niet zijn ambitie is om zich constant 
te moeien. Een rede dient om ideeën aan te reiken. Het is vervolgens aan anderen om deze ideeën op te 
pikken en te implementeren. De gouverneur verwijst hierbij naar professor Vermeiren die deze week 
heeft samengezeten met gedeputeerde Bart Naeyaert. De taak van de gouverneur is onder meer het 
lanceren van ideeën, besluit de gouverneur zijn antwoord.  
 
Repliek 
 
De heer Vandermersch repliceert dat hij heel tevreden is dat de gouverneur de landbouw niet viseert. 

De heer Tavernier denkt dat uit de vraagstelling en het antwoord blijken dat er inderdaad nog werk aan 
de winkel is om het gros van de bevolking te laten beseffen dat deze problematiek zeer ernstig is en er 
maatregelen moeten worden genomen, ook als deze onaangenaam zijn. 
(Geluid valt weg) 
De heer De Poorter dankt de gouverneur dat hij, volgens het raadslid terecht, de nieuwe middelen en 
nieuw technieken aanwendt om op middellange en lange termijn de landbouw en de 
landbouwgemeenschap te kunnen laten overleven. Dat er soms moeilijke stappen moeten worden 
genomen begrijpt zijn fractie absoluut. Men moet blijven inzetten op deze problematiek. Het beheersen 
van en kwalitatief in orde houden van het water blijft een belangrijk punt in de provincie West-
Vlaanderen. Het raadslid hoopt in de toekomst deze weg verder te kunnen blijven inslaan, rekening 
houdend met alle factoren en actoren in de provincie. 

 
Vraag nr. M/2019/010 
van de heer Wouter Vermeersch 
 
Actieplan 2019 binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en het Europacollege 
 
De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang-raadslid, herinnert aan de vraag die hij in januari laatsleden 
stelde omtrent externe auditors die de rekening van de provincie doorlichten. De gedeputeerde 
antwoordde toen dat het raadslid als provincieraadslid auditor is, aldus de heer Vermeersch. De heer 
Vermeersch zegt vandaag te starten met zijn eerste auditopdracht. Jaarlijks stort de provincie bijna 
75.000 euro aan het Europacollege. De heer Vermeersch stelt dat dit Europacollege in Brugge voor de 
Europese politieke elite is wat de Harvard Business School is voor het bedrijfsleven. Heel wat politici, 

voormalige eerste ministers, Europese machthebbers en topambtenaren liepen er school. Het is de 
kweekvijver van de eurofielen, eurocraten en andere europotentaten, die uiteindelijk de vrijheid, de 
identiteit en grenzen van landen en deelstaten zoals Vlaanderen willen ondergraven, zo stelt de heer 
Vermeersch. Het Europacollega, een volgens het raadslid eliteschool, krijgt dus 75.000 euro toegestopt. 
Zijn fractie heeft opgezocht wat daar tegenover staat, één A4 pagina, zelfs niet bedrukt op de achterzijde 
zegt de heer Vermeersch. Dit actieplan is een lachertje volgens het raadslid. De heer Vermeersch noemt 
deze 75.000 euro een blanco cheque, en verwijst hierbij naar een verbintenis om niet. Deze term stamt 
uit de napoleontische tijd net zoals de instelling van de provincie, dit kan geen toeval zijn, aldus de heer 
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Vermeersch. Het raadslid gebruikt ook de omschrijving van een verbintenis uit weldadigheid, uit 
vrijgevigheid, op de kosten van de West-Vlaamse belastingbetaler. Een zoveelste transfer van de gewone 
mensen naar de politieke elite. En alsof dit nog niet genoeg, zo vervolgt de heer Vermeersch, krijgt het 
Europascollege jaarlijks nog extra tienduizend euro’s toegestopt als het college minstens één West-
Vlaming telt. Op dit ogenblik studeren reeds meerdere West-Vlamingen in het college, aldus het raadslid. 
De heer Vermeersch noemt dit een valse voorwaarde. Het is volgens de heer Vermeersch een tweede 
blanco cheque aan dit college, samen goed voor jaarlijks 85.000 euro. De heer Vermeersch wil echter 
niet verkeerd begrepen worden en verwijst naar de vrijheid van onderwijs en dat zijn fractie dit college 

steunt wanneer het vrij en autonoom zijn studieprogramma’s kan uitwerken. Het is volgens de heer 
Vermeersch ook een zeer goede zaak dat het Europacollege in Brugge is gevestigd. Het enige bezwaar 
van het Vlaams Belang is dat het niet de taak van de provincie is om het Europacollege financieel te 
ondersteunen. Dat Europa en Vlaanderen dit doen en hierin investeren lijkt zijn fractie een pak logischer. 
Het raadslid verwijst naar een krantenartikel in de krant De Morgen waarin het college in opspraak 
kwam. De titel van dit krantenartikel luidde dat de Brugse school Saoedisch geld kreeg. Er kon worden 
gelezen dat het college zich liet betalen door Saoedi-Arabië om lobbywerk met de Europese instellingen 
mogelijk te maken. Saoedi-Arabië, een land dat het niet zo nauw neemt met de westerse waarden, aldus 
de heer Vermeersch. Het raadslid zegt dat hij als auditor van de provincie, een brief heeft gestuurd aan 
de rector van het college, om tekst en uitleg te vragen over deze activiteiten van het college. De heer 
Vermeersch zegt deze activiteiten niet te zien passen bij de reputatie van het college en de waarden van 
de provincie West-Vlaanderen. De heer Vermeersch vraagt als de gedeputeerde de samenwerking met 

het Europacollege met zijn fractie wil evalueren en deze samenwerking wil herdenken. 
 
Antwoord 
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, wil met zijn antwoord een aantal elementen op tafel leggen. 
Ten eerste deelt de gedeputeerde mee dat de provincie niet de commanditair is geweest van enige 
operatie voor de Saoedi’s. De gedeputeerde geeft aan ook deze artikels te hebben gelezen en stelt op dit 
terrein vast dat de Europese Commissie en haar diensten vandaag een onderzoek voeren naar wat daar 
zou gebeurd zijn. Ging het om een materiële vergissing dan wel een bewuste operatie. De provincie is er 
niet om hier over te oordelen. De gedeputeerde zegt bijgevolg niet op dit punt in te gaan. Het resultaat 
van het onderzoek wordt afgewacht. In functie van dit resultaat zal de provincie al dan niet eerder 
gevolg geven aan deze operatie. 

Ten tweede verwijst de gedeputeerde naar de tijdsgeest waarin het Europacollege in Brugge ontstond. 
Op dat ogenblik was het 1950, een zeer bewogen periode in deze contreien en op dat ogenblik was men, 
en vandaag nog altijd zegt de gedeputeerde, bijzonder fier een toponderwijsinstelling in West-Vlaanderen 
te kunnen krijgen. De gedeputeerde denkt dat vanuit de provincie altijd getracht werd om het 
consequent aantrekken en verankeren van kennisinstellingen in de provincie te kunnen realiseren. De 
laatste jaren werd er met een unanieme steun van deze provincieraad altijd voor geijverd om het aantal 
kennisinstellingen, topinstellingen, die zich in West-Vlaanderen wilden vestigen en verankeren steeds 
proberen te steunen. In deze context past ook de steun die de provincie altijd aan het Europacollege 
heeft gegeven. De heer de Bethune geeft aan dat de provincie nog steeds zeer fier is, dat uiteindelijk 
voor Brugge werd gekozen om het college te vestigen. De gedeputeerde ontkent dat een blanco cheque 
aan het college werd gegeven. De provincie heeft er altijd voor geijverd dat het college ook een stuk 

toegevoegde waarde naar de West-Vlaamse bevolking en studenten toe zou hebben. Vandaag verschuilt 
de heer Vermeersch zich achter een blad zegt de gedeputeerde. Wat de heer Vermeersch niet weet en 
misschien ook niet kon weten, is dat op het moment dat de evaluatie voor de toekomstige programma’s 
moest gebeuren, men precies in een overgangsperiode, een verkiezingsjaar zat, en men nog niet wist 
wat de nieuwe meerderheid in de provincieraad zou zijn. De gedeputeerde verwijst naar de woorden van 
de heer Vermeersch over europotentaten die de Vlaamse cultuur zouden willen ondermijnen. In de 
overeenkomst staat dat een formeel engagement moet worden genomen. De heer de Bethune geeft aan 
een zeer formeel engagement te nemen in de eerste periode en vervolgens in een tweede periode ernstig 
aan tafel te gaan zitten. Dit met kennis van zaken en rekening houdende met de nieuwe bestuursploeg 
die in deze provincie aan zet zal zijn. De gedeputeerde deelt mee dat op 6 maart van dit jaar een 
vergadering tussen de technische staf van het college en de provinciale diensten Externe Relaties 
doorgaat om uiteindelijk het programma te kunnen specificeren.  

De gedeputeerde hoort in de vraagstelling van de heer Vermeersch naar wat de vernieuwende accenten 
in dit verhaal zullen. In welke mate moeten in deze legislatuur een aantal vernieuwde accenten in de 
samenwerking met het college worden gelegd. De gedeputeerde meent te mogen zeggen, maar dat moet 
nog bevestigd worden, dat er in de komende periode een veel grotere participatie zal worden 
geconsolideerd vanwege de studenten. Niet zozeer vanuit de docenten, maar ook vanuit de studenten in 
het college naar de jonge mensen in West-Vlaanderen toe. Er zal gestalte worden gegeven aan een 
programma waarbij buitenlandse studenten afkomstig vanuit heel Europa, hun ervaringen, hun kennis, 
hun ambities en hun toekomstbeeld, zullen kunnen delen met jonge mensen uit de provincie West-
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Vlaanderen. De gedeputeerde vindt dit een hele mooie ambitie. De gedeputeerde belooft na 6 maart aan 
alle raadsleden verslag uit te brengen hoe dit alles zal worden geconcretiseerd en wat de conclusies zijn.  
Tenslotte wil de gedeputeerde duidelijk maken dat het niet zo is dat de provincie zegt dat maar één 
West-Vlaming in het college studies moet volgen of tenminste in een cursus moet ingeschreven zijn. Wat 
de provincie heeft gezegd is dat in ruil voor de bijdrage die de provincie levert, zij wenst dat er 
supplementair nog een West-Vlaming een kans krijgt om in het Europacollege te werken. De 
gedeputeerde wil de uitspraak van de heer Vermeersch op dat vlak dus corrigeren. 
De gedeputeerde begrijpt de vraag van de heer Vermeersch, maar zegt dat deze vraag veertien dagen te 

vroeg komt. De gedeputeerde heeft getracht een tipje van de sluiter te lichten. De gedeputeerde geeft 
aan dat de deputatie absoluut voorstander is om de hogere onderwijsinstellingen in deze provincie te 
steunen en dus ook verder met het college zal werken. Wat de Saoedi’s betreft wordt gewacht op het 
resultaat besluit de gedeputeerde zijn natwoord. 
 
Repliek 
 
De heer Vermeersch zegt dat hij de vraag stelde om de overeenkomst met het Europacollege in de raad 
te evalueren. De heer Vermeersch begrijpt dat dit niet gaat gebeuren. Het raadslid zegt ontgoocheld te 
zijn over de antwoorden van de gedeputeerde. Dat de politieke elite in West-Vlaanderen, in Europa uit de 
wind wordt gezet, verwondert hem niet, aldus het raadslid. Maar dat de gedeputeerde de 
samenwerkingsovereenkomst zelf niet aan een evaluatie wil onderwerpen is voor de heer Vermeersch 

onbegrijpelijk. De heer Vermeersch wil nog even terug komen op het punt met betrekking tot Saoedi-
Arabië. De voorzitter onderbreekt de heer Vermeersch en vraagt zijn repliek te willen afsluiten. De heer 
Vermeersch zegt ontgoocheld te zijn over het antwoord over het punt Saoedi-Arabië. Het raadslid zegt 
dat de gedeputeerde zich in de Kortrijkse gemeenteraad opwerpt als hoeder van de democratische 
waarde, maar als het over schurken staten gaat als Saoedi-Arabië, dan zwijgt de gedeputeerde, aldus de 
heer Vermeersch. Het raadslid denkt dat dit niet aanvaardbaar is. 
 
 
Vraag nr. M/2019/011 
van de heer Anthony Dumarey 
 
Afwegingskader middelgrote windturbines 

 
Vraag 
De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, zegt dat in de provincieraad van september 2017 de 
toenmalige gedeputeerde Franky De Block verklaarde dat de provincie een afwegingskader voor 
middelgrote windturbines in overweging zou nemen. Het was de bedoeling om vakexperten samen te 
brengen om tot een kader te komen. Tot op vandaag zijn de resultaten hiervan niet gepubliceerd. In 
West-Vlaanderen is er, vooral voor klasse 1 bedrijven waarvoor de provincie bevoegd is, een vraag naar 
middelgrote windturbines. Door het uitblijven van een kader worden er consequent geen vergunningen 
afgeleverd. Tussen 3 december 2018 en 24 januari 2019 was er vanuit Vlaanderen een call om 
investeringssubsidies te bekomen voor windturbines op land. Uiterlijk 18 maanden na de datum van 
beslissing tot toekenning van de steun moet het project beschikken over een omgevingsvergunning. 

Daarvoor is de provincie bevoegd. Uiterlijk binnen 1 jaar na de datum van de definitieve 
omgevingsvergunning moet de installatie in gebruik worden genomen. Het is dan ook hoogdringend tijd 
dat de provincie werk maakt van een afwegingskader voor middelgrote windturbines. Ongetwijfeld zijn er 
een aantal West-Vlaamse entiteiten die de call hebben binnen gehaald en binnen de 18 maanden over 
een noodzakelijke omgevingsvergunning zullen moeten beschikken. 
De heer Dumarey vraagt wat de huidige stand van zaken is bij het maken van een afwegingskader 
middelgrote windturbines, wie de betrokken partners zijn, welke timing de provincie vooropstelt om de 
vergunningen te kunnen verlenen en hoeveel West-Vlaamse entiteiten op de call hebben gereageerd en 
waar ze zijn gesitueerd. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat er op Vlaams niveau een kader is gemaakt voor 

middelgrote windmolens en dat hij het kader in mei/juni 2018 heeft toegelicht in de raad. Het is op zich 
een vrij evenwichtig kader, waarbij men vertrekt van de nieuwe term ‘bestaand ruimtebeslag’. Als men 
een middelgrote of kleine windmolen wil bouwen moet men zo dicht mogelijk bij bestaande innames in 
de ruimte tewerk gaan. Het is op zich een goed principe dat kleine of middelgrote windmolens de komst 
van grote windmolens niet mogen beletten. Vanuit het kader dat de provincie voor kleine windmolens 
heeft ontwikkeld is daar nog aan toegevoegd dat het bij kleine en middelgrote windmolens moet gaan 
om windmolens die voor eigen gebruik van elektriciteit moeten dienen en dat er een zekere garantie op 
rendement moet zijn. 
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Het kader op Vlaams niveau is echter niet gepubliceerd en op de laatste bijeenkomst van de provincie 
met de werkgroep is dit nogmaals aangekaart. In de schoot van de Vlaams regering komt men er 
blijkbaar niet toe om het kader als omzendbrief of in een uitvoeringsbesluit effectief te gaan publiceren. 
Het is een vervelende situatie. Het belet echter niet om, indien er aanvragen worden ingestuurd, de 
aanvragen te beoordelen. Er is gepland om met de Werkgroep ‘Windturbines’ samen te komen in de loop 
van maart. Deze werkgroep bestaat uit de gedeputeerde ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning, 
de provinciale administraties vergunningen en ruimtelijke planning, de POM, Inagro en deskundigen uit 
diverse universiteiten. 

Momenteel zijn er in West-Vlaanderen 7 aanvragen voor grote windturbines en 3 voor middelgrote 
windmolens. Wie daarvoor via de call vanuit Vlaanderen een dossier heeft ingediend is bij de provincie 
niet gekend. De provincie is bij de call immers niet betrokken. De heer Naeyaert heeft echter wel de 
indruk dat het waarschijnlijk niet de laatste keer zal zijn dat een call in dat verband wordt geopend. De 
provincie rekent daar zelf ook voor een stuk op, want ze wil voor Inagro middelgrote windmolens 
aanvragen. 
 
Repliek 
De heer Dumarey dankt de heer Naeyaert en hoopt net als de heer Naeyaert dat er rechtszekerheid zal 
worden gecreëerd en dat Vlaanderen het kader alsnog zal publiceren. 
 
Vraag nr. M/2019/012 

van de heer Kristof Pillaert 
 
Meerwaarde provinciaal magazine Preus 
 
Vraag 
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, zegt dat men zich in tijden van digitalisering, 
kostenefficiëntie en milieubewustzijn kan afvragen wat de meerwaarde is van een magazine die door een 
overheid wordt uitgegeven over de ganse provincie. Bij de laatste budgetbespreking in 2018 en bij de 
openingszitting van de provincieraad heeft de heer Pillaert al gewaarschuwd voor buitensporige 
communicatiemiddelen. Toen had hij ook al gevraagd om de communicatiemiddelen tegen het licht te 
houden en te bekijken of alles wel nuttig was. 
Andere provincies hebben het licht al gezien en zetten nu volop in op digitale communicatie, althans zo 

staat het vermeld in hun bestuursovereenkomst. De N-VA-fractie heeft er geen probleem mee dat de 
provincie communiceert over producten die worden aangeboden. Het nieuwe magazine situeert zich 
eerder op het vlak van toerisme. Westtoer is dan ook het best geplaatst om deze promotie te verzorgen. 
Andere verzelfstandigde provinciebedrijven kunnen immers ook hun specifieke communicatie voeren. 
De heer Pillaert vraagt wat de doelstelling is van het magazine ‘Preus’, hoe het magazine zal worden 
geëvalueerd, hoeveel keer per jaar het magazine zal verschijnen, wat de kostprijs is van drukwerk en 
bedeling van het magazine en of het magazine in de provinciale drukkerij wordt gedrukt. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt ervan overtuigd te zijn dat de provincie aan de West-Vlaming 
moet tonen wat ze voor de West-Vlaming doet. Dat is een puur democratisch principe. Wanneer je als 

politieke overheid aan de burger niet laat weten wat je doet ben je als politieke overheid niet goed bezig. 
In het kader van discussies over afslanken en afschaffen, die soms als feitelijk worden gepercipieerd, is 
het des te belangrijker om als provincie te tonen dat er heel wat zaken worden gerealiseerd. Het gaat 
daarbij niet alleen om de realisaties van de provincie, maar ook over het feit waarom mensen trots zijn 
om West-Vlaming te zijn, wat ze als West-Vlaming goed vinden en tot slot ook voor een stuk de opbouw 
van een streekidentiteit. In vaktermen noemt men dit ‘Regional branding’. 
De communicatie hiervan moet op verschillende manieren gebeuren. Naast de digitale communicatie 
moet je de communicatie via print als een aanvulling hierop beschouwen en het blijft een interessant 
gegeven in een communicatiemix. Het heeft niet hetzelfde soort bereik als digitale communicatie maar 
het bereikt mensen op een andere manier. ‘Preus’ is een compact magazine dat heel bevattelijk is 
geschreven en vlot leest. 
De heer Naeyaert is van mening dat het een mooie aanvulling is op het digitale verhaal. Er staan ook 

veel verwijzingen in naar het digitale verhaal en linken naar websites en plaatsen waar je bijkomende 
informatie kan terugvinden. Het zal deel uitmaken van de evaluatie van het magazine of mensen effectief 
vanuit de info die wordt gegeven de linken naar het digitale gebruiken. 
De heer Naeyaert zegt positief te staan tegenover het magazine en positieve reacties te hebben 
ontvangen. Het magazine past in een communicatiemix en naar de toekomst toe zal worden geëvalueerd 
hoe er verder mee om te gaan. Er is ook een verdere integratie nodig van de verschillende vormen van 
communicatie. 
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Het magazine ‘Preus’ wordt op 649.000 exemplaren gedrukt want er zijn 648.000 postbussen in West-
Vlaanderen. De verspreiding is nog niet helemaal rond. De kostprijs voor productie, druk en verspreiding 
bedraagt 153.000 euro. Het magazine werd niet in de eigen drukkerij gedrukt omdat de eigen drukkerij 
geen rotatiepers heeft. 
Niemand stelt in vraag dat een stad of gemeente van grote of kleine omvang een stadsmagazine heeft 
waarin zaken worden naar voor gebracht. Het is dan ook interessant om een magazine te verzorgen op 
niveau van de provincie, met informatie gericht op beleving en streekidentiteit. 
 

Repliek 
 
De heer Pillaert dankt de heer Naeyaert en zegt van zienswijze te verschillen wanneer hij spreekt van 
stadsmagazine en provinciaal magazine. Dat laat hij echter in het midden. Hij komt zelf uit de 
communicatiesector en gelooft ook in de communicatiemix, maar hij is van mening dat het gedrukte nog 
veel efficiënter kan worden ingezet wanneer men de kosten afweegt ten opzichte van het lezen. Terwijl 
de heer Naeyaert goede reacties heeft gekregen, heeft hijzelf andere reacties ontvangen. Hierover kan 
men echter blijven discussiëren. 
 
 
Vraag nr. M/2019/013 
van mevrouw Sigrid Vandenbulcke 

 
Gevolgen van het (massa)toerisme op ons erfgoed 
 
Vraag 
Mevrouw Sigrid Vandenbulcke, N-VA-raadslid, zegt dat het toerisme in Vlaanderen het uitstekend doet. 
Nooit eerder werden er in Vlaanderen meer overnachtingen geboekt. Na de aanslagen van 2016 deed 
minister Weyts van toerisme de nodige investeringen om het toerisme terug op te krikken. Met groot 
succes, zo blijkt. Ook in West-Vlaanderen, dé toeristische provincie, worden alle troeven uitgespeeld. Zo 
trekt de Vlaamse kust heel wat binnen- en buitenlandse toeristen aan, is de herdenking van 
Wereldoorlog I een voltreffer en worden de historische steden almaar vaker de bestemming van een 
meerdaagse citytrip. Westtoer haalt alles uit de kast om ook in West-Vlaanderen de toeristen hartelijk te 
ontvangen en mevrouw Vandenbulcke geeft een proficiat aan Westtoer en alle mensen die hieraan 

meewerken. 
Massatoerisme is een zegen maar kan het erfgoed, zowel cultureel als natuurkundig, bedreigen. Een 
muur van een oud gebouw kan beschadigd worden door graffiti, afval op de stranden en in de zee is 
dramatisch voor de vissen en vuilnis langs de Leie of andere waterwegen is nefast voor het landschap. 
Sommige menselijke handelingen, maar zeker ook de klimaatverandering, kunnen een negatieve invloed 
hebben op het erfgoed. Het is dan ook nodig om van de toeristen partners te maken in de strijd tegen 
vuilnis, het ongebreideld massatoerisme en het niet respectvol omgaan met het West-Vlaams erfgoed. 
Toeristen moeten zich welkom voelen maar tegelijkertijd moeten ze worden geëngageerd om te helpen 
om zoveel schoonheid in stand te houden, ook voor de volgende generaties. 
Doorgedreven en aangehouden campagnes kunnen leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging, 
zoals bijvoorbeeld de campagnes ‘Rijden onder invloed’ en ‘Roken in publieke ruimtes’. Mevrouw 

Vandenbulcke vraagt of er een campagne kan worden gelanceerd om de vele bezoekers van West-
Vlaanderen te sensibiliseren voor een milieuvriendelijk en respectvol gedrag ten opzichte van het 
erfgoed, of er een welkomstbrochure kan worden gemaakt waarin naast de gebruikelijke informatie een 
engagement wordt gevraagd voor milieu en erfgoed en of er kan worden nagegaan of het toerisme beter 
kan worden gespreid in tijd en ruimte en of de sector bereid is om openingsuren aan te passen, dit alles 
in samenwerking met en onder begeleiding van Westtoer. 
 
Antwoord 
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, geeft, vooraleer op de vraag in te gaan, aan dat de 
vorige vraagsteller kritiek had op het feit dat de provincie een magazine heeft uitgegeven. In de vraag 
van mevrouw Vandenbulcke wordt gepleit voor een brochure. Het wordt wat moeilijk om te volgen wat 
het standpunt is. Het is echter een interessante vraag, waarvoor ze mevrouw Vandenbulcke dan ook 

bedankt. 
Mevrouw Lahaye-Battheu sluit zich in eerste instantie aan bij de felicitaties van mevrouw Vandenbulcke 
aan de gedreven mensen die binnen de provincie en Westtoer werken om het toerisme in West-
Vlaanderen verder te ontwikkelen.  
Op de vraag of er een campagne kan worden gelanceerd om de vele bezoekers van West-Vlaanderen te 
sensibiliseren voor een milieuvriendelijk en respectvol gedrag ten opzichte van het erfgoed zegt 
mevrouw Lahaye-Battheu volmondig ja. Ze verwijst in dat verband naar het plan van Westtoer om in de 
bestuursperiode 2020-2025 op een structurele manier werk te maken van duurzaam toerisme. In het 
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plan steekt ook het respectvol en milieuvriendelijk omgaan met het erfgoed. Erfgoed neemt een 
belangrijke plaats in binnen het toerisme. Het gaat daarbij niet enkel om het bezoeken van de West-
Vlaamse monumenten, maar betekent ook dat het aangenamer is om een terrasje te doen in een 
omgeving met historische gebouwen. Voor de manier van aanpak verwijst mevrouw Lahaye-Battheu naar 
de aanpak die werd gehanteerd bij de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog, periode 14-18. Bij die 
herdenking heeft men gewerkt via drie sporen. Vooreerst was er het creëren van een vast aanspreekpunt 
met betrekking tot duurzame toeristische ontwikkeling. In tweede instantie werd een voorstudie 
uitgevoerd van de pijnpunten en van de zaken waarvoor men aandacht moest hebben en tot slot hield 

punt drie het opstellen van een concreet actieplan in. Het plan 2020-2025 rond duurzaam toerisme 
bestaat. Er zal eerst worden bestudeerd en overlegd wat er nodig is, vooraleer over te schakelen naar 
een concrete campagne. Het zal op die manier in de komende jaren over de gehele provincie worden 
uitgerold. 
Er zijn ook nog andere voorbeelden zoals de ‘Greeters’ aan de kust en in de Leiestreek. Zij begeleiden 
toeristen in kleinere groepjes en geven allerlei tips. Aan de kust is er de samenwerking met de propere 
strandlopers, het verstrekken van asbakjes in samenwerking met de gebiedswerking van de provincie, de 
promotionele ondersteuning van de Eneco Clean Beach Cup die in het eerste weekend van de lente wordt 
georganiseerd, het verspreiden van bierviltjes bij de strandbars met de info om geen afval achter te 
laten en het lanceren van ‘Happy Trip’, een formule waarbij toeristen zich verplaatsen met het openbaar 
vervoer. 
In verband met de welkomstbrochure wijst mevrouw Lahaye-Battheu erop dat het in het kader van 

duurzaamheid niet aangewezen is om een nieuwe papieren brochure te gaan verspreiden. De 
communicatie rond duurzaamheid kan echter wel worden geïntensifieerd, maar dan via andere digitale 
kanalen zoals bijvoorbeeld website. 
Tot slot, wat de betere spreiding van het toerisme betreft, is mevrouw Lahaye-Battheu van oordeel dat 
er in West-Vlaanderen al heel wat stappen zijn gezet voor een betere spreiding. De topbestemmingen 
waren vroeger de kust en Brugge. Dat zijn nog altijd belangrijke bestemmingen, maar intussen zijn ook 
de drie andere regio’s, Westhoek, Leiestreek en Brugs Ommeland, toeristisch ontwikkeld. Er zijn ook de 
wandelroutes, het fietsnetwerk, de erfgoedwandelroutes. Er wordt al heel wat gedaan om toeristen 
zoveel mogelijk te verspreiden. Het aanpassen van openingsuren is niet echt een pijnpunt en de sector is 
wijs genoeg om zich hierover zelf te beraden. 
 
Repliek 

Mevrouw Vandenbulcke dankt mevrouw Lahaye-Battheu en onthoudt dat er vooral zal worden ingezet op 
duurzaam toerisme. De welkomstbrochure hoeft niet op papier maar kan in digitale vorm. 
 
 
Vraag nr. M/2019/014 
van de heer Ruben Strobbe 
 
Relatie tot visserijbeleid provincie West-Vlaanderen 
 
Vraag 
 

De heer Ruben Strobbe, CD&V-raadslid, zegt dat het project ‘Zeevisgastronomie - een zee van smaak’ 
recent werd goedgekeurd. De doelstelling is het opzetten van regionale, nationale en transnationale 
communicatie en afzetbevorderingscampagnes die de bekendheid van het publiek met de duurzame 
visserijproducten moet vergroten en de consumptie van duurzaam gevangen vis moet stimuleren. Door 
gebruik te maken van vis, afkomstig van vaartuigen die als duurzaam worden beschouwd, wordt de band 
gelegd tussen de gastronomische waarde en het duurzaam gevangen zijn van de vis. In het project zal 
alleen vis worden gepromoot die voldoet aan de duurzaamheid zoals bepaald in het project ‘Valduvis’. De 
lokale visserijproducten worden momenteel nog te weinig gepromoot, zowel naar de consument als naar 
de restaurantsector toe. 
Samen met Westtoer wil de provincie zich engageren om de lokale visserijproducten bekender te maken 
bij consument en kustrestaurants. De heer Strobbe vraagt hoe het project vorm zal krijgen en wat de rol 
zal zijn van de eigen provinciale cel ‘Visserij’. 

 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het project ‘Een zee van smaak’ al een tijdje loopt. Er 
gebeurt heel wat rond de promotie van visserijproducten die aan onze kust worden aangeland. In het 
kader van Europese projecten waren er in het verleden acties zoals ‘Á l’Ostendaise’, ‘North Sea Chefs’, 
‘Promovis Nieuwpoort’. Allerlei initiatieven voor het proeven en beleven van de visserij aan onze kust 
geven aan waar men aan de kust naartoe moet trekken om, aan de hand van arrangementen die in dat 
verband zijn uitgewerkt, specifieke gerechten met vis van hier te proeven. 
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Het project ‘Zee van smaak’ heeft als doel een grote website aan te maken waarop alle initiatieven te 
zien zijn. Het gaat om een samenwerking met Westtoer, die op dat vlak schitterend werkt heeft verricht. 
In het brede segment van restaurants probeert men mensen te overtuigen om niet altijd voor scampi’s 
en rode zalm te gaan, maar om Noordzeevis op het menu te zetten. ‘Zee van Smaak’ wil hiervoor een 
megafoon zijn en wil dergelijke initiatieven promoten. Daarnaast loopt het traject ‘Valduvis’, waarbij de 
vissersvloot wordt verduurzaamd en waarbij de vloot een traject aflegt om op een meer duurzame 
manier vis te gaan vangen. Het feit dat de vissersvloot dit traject volgt wordt via het project ‘Zee van 
smaak’ in de kijker gezet. 

De provincie speelt hierbij via Frans Coussement een specifieke rol als coördinator van het volledige 
vistraject, in al zijn aspecten. Naar de kustbeleving toe wordt gewerkt via de werkgroep ‘Kust’ en de 
subwerkgroep ‘Sea gastronomy’, die door de goedkeuring van het project effectief van start kan gaan. 
Uit het Europees visserijfonds wordt 135.000 euro gehaald, zowel van Europa als van Vlaanderen. De 
provincie legt hier zelf nog 60.000 euro bij en Westtoer 53.000 euro, dit naast de vele uren die de 
provinciale ambtenaar in het project steekt. 
 
Repliek 
De heer Strobbe dankt de heer Naeyaert en onthoudt dat er heel wat inspanningen zijn gebeurd door de 
visserij en de rederijen in het kader van duurzaamheid. Daarom is het heel belangrijk om nu in te zetten 
op de communicatie en de promotie van de visserijproducten. 
 

 
Vraag nr. M/2019/015 
van mevrouw Bieke Moerman 
 
Waterkwaliteit in de Westhoek 
 
Vraag 
Mevrouw Bieke Moerman, Sp.a-raadslid, zegt dat water meer dan ooit de agenda beheerst. Bij iedere 
periode van hevige regen lopen ook in West-Vlaanderen wijken en dorpen onder. Met de 
klimaatsverandering kunnen in de toekomst enkel nog meer plensbuien worden verwacht. De schade is 
groot en niet meer te verantwoorden. Hevige regenbuien gaan de laatste jaren ook gepaard met grote 
periodes van droogte. De economische schade hiervan loopt op. 

Naast het kwantitatieve aspect is er de problematiek van de waterkwaliteit. Begin mei 2018 werden 46 
actieve stoffen gemeten in het water van de Bollaertbeek. Liefst in 11 stoffen hiervan waren de 
grenswaarden voor drinkwaterproductie overschreden. Het water werd lange tijd omgeleid naar de 
Ieperlee en de IJzer en er kon geen drinkwaterproductie gebeuren. 
Via Focus/WTV heeft mevrouw Moerman vorige week vernomen dat de West-Vlaamse Milieufederatie de 
waterkwaliteit in West-Vlaanderen als een ramp omschrijft en dat een herwerking van het mestbeleid 
dringend aan de orde is. Er is ook het mestrapport 2018 waaruit blijkt dat, sinds de start van de 
metingen in het lopend meetjaar, 33 % van de MAP-meetpunten een overschrijding kennen van de 
Europese nitraatnorm, terwijl het vijfde mestactieprogramma er eigenlijk voor moet zorgen dat dit 
maximaal 5 % bedraagt. De cijfers zijn voor West-Vlaanderen een complete ramp. Het Ijzerbekken klokt 
af op 65 % en de Leie op 60 %. 

Via het project ‘WaterProtect’ wordt de waterkwaliteit van de Bollaertbeek continu opgevolgd en worden 
de resultaten regelmatig gepubliceerd. Men probeert ook om de landbouwers te sensibiliseren om de 
problematiek aan te pakken en de vervuiling te verminderen. 
Mevrouw Moerman vraagt hoe de resultaten van het project ‘WaterProtect’ worden geëvalueerd en of de 
resultaten van die aard zijn om een globaal actieplan ‘Waterkwaliteit in het Ijzer- en Leiebekken’ op te 
zetten. Daarnaast vraagt ze een stand van zaken over de oprichting van het West-Vlaams kenniscentrum 
‘Kustpolders’ en welke actoren bij het kenniscentrum worden betrokken. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het project ‘WaterProtect’ loopt tot mei 2020. Het project 
gaat specifiek over gewasbeschermingsmiddelen. Eindconclusies kunnen momenteel nog niet worden 
getrokken. De heer Naeyaert stelt echter vast dat het project ook dient om een spiegel voor te houden 

en mensen zaken te tonen. In het verleden is er in de provincie sterk ingezet op het teveel aan water en 
het vermijden van wateroverlast. Nu komt echter ook het fenomeen watertekort sterk opzetten. Op 
waterkwaliteit wordt al ingezet maar dat zal in de toekomst nog meer het geval moeten zijn. 
Bij gewasbeschermingsmiddelen zijn er twee vormen van contaminatie. Enerzijds is er het verspreiden 
van gewasbeschermingsmiddelen over de gewassen. Dat geeft geen grote problemen als de verspreiding 
goed gedoseerd over de velden gebeurt. Anderzijds en belangrijker is de puntvervuiling op de plaatsen 
waar de middelen worden gevuld of gespoeld. Het belet niet om te streven naar zo weinig mogelijk 
gewasbeschermingsmiddelen en indien mogelijk helemaal geen. Het principe is een beetje als bij 
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antibiotica. Je mag het alleen gebruiken als het echt nodig is. Anders ben je niet goed bezig en 
hypotheceer je de werking van een gewasbeschermingsmiddel. Vandaar is in het verleden sterk ingezet 
op sensibilisering en demonstratie van goede technieken die zo weinig mogelijk impact hebben. Er is ook 
geïnvesteerd in vulplaatsen, om onder gecontroleerde omstandigheden en met waterzuivering de tanks 
om te sproeien te vullen. Met de campagne 'Bluuft e bitje van de beke' is er gesensibiliseerd om met 
dergelijke middelen niet te dicht bij de waterlopen te komen. 
De bedoeling is om op al deze verschillende initiatieven nog meer in te zetten, de maatregelen te 
evalueren en te bekijken waarop men zich in de toekomst zal moeten richten om op dat vlak betere 

resultaten te bereiken. Op het einde van het project zal samen met ILVO een actieplan worden uitgerold. 
In verband met de nutriënten zijn er de rode MAP-meetpunten die specifiek op stikstof zijn gericht. 2017 
en 2018 zijn op dat vlak moeilijke jaren geweest met slechte cijfers. De oorzaak hiervan ligt niet bij de 
landbouwers maar bij het klimaat. Bij grote droogte neemt een plant geen nutriënten op en blijven ze in 
de grond aanwezig. Ze spoelen ook niet uit zoals dat bij geleidelijke regenval zou gebeuren en bij zware 
regenval krijg je dan plots een flush, pieken aan nutriënten en rode MAP-meetpunten. Het klimaat is 
bijgevolg een belangrijk element in de abnormale cijfers die nu worden gehaald. De oplossing voor die 
klimaatomstandigheden zit voor een stuk in irrigatie. Indien meer akkers geïrrigeerd kunnen worden 
zullen de nutriënten beter worden opgenomen. Dit is eén van de mogelijkheden om hiermee om te gaan. 
Als landbouwer is het moeilijk om te voorspellen hoe nat of droog het zal zijn en op die basis nutriënten 
toe te dienen. Naar de toekomst toe zal nog meer moeten worden ingezet op de intensieve begeleiding 
van de landbouwsector, om samen te zoeken naar een oplossing. Ondanks alle rode MAP-meetpunten is 

het aantal overschrijdingen en de hoogte van de overschrijdingen, los van de twee abnormale jaren 2017 
en 2018, over de jaren heen gedaald. 
E is nog veel werk aan de winkel. Er moet onder andere aan bodemopbouw worden gedaan met meer 
koolstof in de bodem. De provincie en Inagro zullen hier samen met alle andere partners blijvend werk 
van maken. 
In verband met het kenniscentrum rond de kustpolders is er deze week een eerste bijeenkomst geweest 
om te bekijken wie een rol kan spelen. De provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid als 
waterloopbeheerder eerste categorie zullen hierbij betrokken zijn en verder ook kennisinstellingen en de 
polderbesturen. 
 
Repliek 
Mevrouw Moerman dankt de heer Naeyaert en vult aan dat het beleid echt moet werken met de natuur 

door in te zetten op het herstel van natuurlijke beekvalleien, rivieren, overstromingsgebieden en bossen. 
Dat is ook de meest kostenefficiënte oplossing om zich voor te bereiden op wateroverlast en droogte. Het 
is dan ook belangrijk om hierbij het groene middenveld te betrekken, want daar zit veel kennis, 
draagvlak en betrokkenheid. Voldoende water en water van goede kwaliteit wordt de uitdaging voor de 
volgende decennia voor de volksgezondheid, de natuur en de West-Vlaamse economie. 
 
 
Vraag nr. M/2019/016 
van mevrouw Els Kindt 
 
Blauwe economie 

 
Vraag 
Mevrouw Els Kindt, CD&V-raadslid, zegt dat de blauwe economie in volle opmars is. De POM nam deze 
nieuwe sector volop in haar werking mee rond de ‘Fabrieken voor de toekomst’, opgestart in de vorige 
legislatuur. West-Vlaanderen beschikt met de Noordzee over een unieke productieomgeving voor 
energie. Wind, getijden en golven zorgen voor een continue stroom aan kracht. Tal van bedrijven 
specialiseren zich als toeleverancier, exploitant of logistieke partner in de blauwe economie. Voor nieuwe 
technieken en technologieën zoals golf- en getijdenenergie staat in West-Vlaanderen een stevig 
industrieel netwerk ter beschikking, in hoofdzaak gebundeld in de clusterorganisaties. Dit werd toegelicht 
in de tweede commissie. 
Mevrouw Kindt vraagt wat de stand van zaken is van het ambitieuze testplatform op zee, waarvoor de 
POM een Europees dossier heeft ingediend, en hoe het platform zich zal verhouden tot de ambities van 

de haven van Oostende op het vlak van windenergie op zee. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat mevrouw Kindt een goede omschrijving heeft gegeven 
van de politiek die de provincie ter zake wil voeren en die in de vorige legislatuur is gestart. De provincie 
West-Vlaanderen heeft als eén van de eerste resoluut geopteerd om de kaart te trekken van de blauwe 
toekomstgerichte duurzame economie. Concreet werden er bedrijfsnetwerken opgezet, meer bepaald het 
Vlaams Maritiem Cluster, gegroeid uit de fabriek voor de toekomst. De blauwe economie heeft er voor 
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West-Vlaanderen toe geleid tot het binnenhalen van de vzw Blauwe Cluster - spitssector voor 
Vlaanderen, die in Oostende is verankerd. Via de technische universitaire alliantie zijn afspraken 
gemaakt en de Universiteit Gent is volwaardig geresponsabiliseerd om op academisch vlak en op vlak 
van onderzoek haar verantwoordelijkheid te nemen. Ook het VLIZ zal daartoe een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren. Er is ook zwaar geïnvesteerd in de participatie aan Europese netwerken rond deze 
problematiek. Dat zal in de toekomst duidelijk worden. Het is belangrijk om rond de Noordzee in een 
Europees verband te kunnen samenwerken. Volgende week staat een bezoek aan Brest gepland om 
gesprekken te voeren in het kader van de CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions). De 

provincie voert ook acties rond de arbeidsmarkt, waarin voor Syntra West een prominente rol is 
weggelegd. 
Een nieuw accent is de realisatie in Oostende van een volwaardig wetenschapspark. Er is de incubator 
GreenBridge die verder zal worden versterkt. Er zijn belangrijke Vlaamse investeringen met de realisatie 
van een sleeptank en een golfbak, wat een microtestmogelijkheid onshore zal mogelijk maken. Met de 
POM is het initiatief genomen om offshore buiten de haven van Oostende een testplatform te realiseren. 
Dat gebeurt in samenwerking met Duitse partners en zal in de loop van de maand april worden 
opgeleverd. Dat is kortbij en de provincieraad kan misschien in de komende weken het platform 
bezoeken. Het proces heeft twee jaar geduurd, met een budget van 1,7 miljoen euro, en het project zal 
toelaten dat er een state-of-the-art testplatform zal worden opgericht buiten de haven van Oostende. 
Heel het verhaal zal worden gekristalliseerd in de realisatie van ‘The Ostend Science Park’, een NV in 
samenwerking met de POM, de Universiteit Gent en de haven van Oostende. 

 
Repliek 
Mevrouw Kindt dankt de heer de Bethune en zegt dat het om een mooi voorbeeld gaat van hoe de POM 
een dossier trekt, met een internationaal netwerk en in samenwerking met het VLIZ en de haven van 
Oostende. Ze zegt in april uit te kijken naar de resultaten en hoopt dat de resultaten goed zullen kunnen 
worden ingezet om acties te ondernemen voor het klimaat. 
 

*** 
 
 

 


