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I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

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

 Bart Naeyaert, gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, plattelandsbeleid, 
landbouw en visserij, integraal waterbeleid, omgevingsvergunningen, 

erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 
 
 

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

onderwijs, externe relaties en Noord-Zuid-beleid, algemene financiering en 
budget, beleidsondersteunende dataverzameling, streekontwikkeling 
 

 
 Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van toerisme en recreatie, onderwijs, 

bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en –initiatieven, erfgoed, ruimtelijke 
ordening, algemene en ondersteunende dienstverlening, personeel 
 
 

 Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van milieu, natuur en landschap, 

informatietechnologie, mobiliteit, landinrichting 
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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/2019/3 

van de heer Johan De Poorter 

van 11.01.2019 

 

Vraag betreffende omschrijving beleidsdomeinen alle gedeputeerden van de 

provincie West-Vlaanderen  

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Op 6 december 2018 werd een nieuw en afgeslankte provincieraad geïnstalleerd.  

Het aantal provincieraadsleden werd teruggebracht tot 35 en het aantal 

gedeputeerden naar 4.  

 

Daarnaast oefenen de provincies ook geen persoonsgebonden bevoegdheden meer 

uit (enkel nog de grondgebonden bevoegdheden) en is ook de fiscale bevoegdheid 

van de provincies ingeperkt en afgetopt. 

 

Gezien het feit dat het onderscheid tussen de grondgebonden en persoonsgebonden 

materie niet altijd even duidelijk is, had ik tegen deze achtergrond, graag enkele 

vragen gesteld: 

 

Daarom graag volgende vragen aan elke gedeputeerde: 

 

1. Kan de gedeputeerde een omschrijving en de reikwijdte geven van de 

beleidsdomeinen die onder haar bevoegdheid vallen? En welke impact heeft de 

hervorming van de provinciebesturen hierop gehad? Graag een onderverdeling per 

beleidsdomein.  

 

2. Kan de gedeputeerde een overzicht geven van het aantal VTE’s binnen de 

provinciale administratie die ter haar beschikking staan voor de uitoefening van 

haar beleid? Graag een onderverdeling per beleidsdomein. 

 

In bijlage: besluit taakverdeling deputatie. 

 

Alvast bedankt. 

 

Met genegen groet, 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord: 
 

Geacht provincieraadslid, 

Op 11 januari stelde u vier schriftelijke vragen die inhoudelijk gelijklopend zijn, doch 

gericht aan elke gedeputeerde. Hierbij wordt u een globaal antwoord bezorgd namens 

de deputatie, doch waar mogelijk opgedeeld per beleidsdomein van elke gedeputeerde. 

 

Vraag 1:  

Kan de gedeputeerde een omschrijving en de reikwijdte geven van de beleidsdomeinen 

die onder zijn/haar bevoegdheid vallen? En welke impact heeft de hervorming van de 

provinciebesturen hierop gehad? Graag een onderverdeling per beleidsdomein. 

 

De omschrijving en de reikwijdte van de beleidsdomeinen die onder de bevoegdheid van 

elke gedeputeerde vallen kunt u vinden in de meegestuurde bijlagen. 

Schema B2 geeft u een overzicht van de verdeling van de exploitatiekredieten; schema 

B4 geeft een overzicht van de verdeling van de investeringskredieten. 

De hervorming van de provinciebesturen heeft geen directe impact op de bevoegdheden 

van de huidige gedeputeerden, maar uiteraard wel een indirecte impact doordat het 

provinciebestuur in zijn totaliteit minder middelen heeft om alle bevoegdheden vorm te 

geven. 

 

De omvang van deze vermindering bedraagt 17.322.717,02 in 2019 en is verdeeld als 

volgt: 

 

Beleidsdomein 2018 2019 

Cultuur -9.084.415,24 -9.381.819,71 

Gelijke Kansen -75.000,00 -75.000,00 

Jeugd -1.163.000,00 -1.163.000,00 

Sport -1.262.808,00 -1.240.292,00 

Welzijn -5.263.750,24 -5.462.605,31 

TOTAAL -16.848.973,48 -17.322.717,02 

 

Die impact is evenwel al verwerkt bij de budgetopmaak 2018 (in 2017). 
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Vraag 2:  

Kan de gedeputeerde een overzicht geven van het aantal VTE’s binnen de provinciale 

administratie die tot zijn/haar beschikking staan voor de uitoefening van zijn/haar 

beleid? Graag een onderverdeling per beleidsdomein. 

 

Beleidsdomeinen Aantal VTE’s Gedeputeerde 

Beleidsondersteunende data 5,40 de Béthune 

Bestuurlijke Organisatie 40,17 Naeyaert 

Budget & stedenbouwkundige beroepen 31,34 de Béthune  

Economie & Streekontwikkeling 16,90 de Béthune 

Externe Relaties & Noord-Zuid-Beleid 32,85 de Béthune 

Gebiedsgerichte werking 36,80 de Béthune 

Integraal Waterbeleid 20,80 Naeyaert 

Landbouw & Visserij 31,47 Naeyaert 

Milieu, Landschap en Natuur 154,43 Vanlerberghe 

Mobiliteit & Weginfrastructuur 25,20 Vanlerberghe 

Ondersteunende diensten: 
   * Accommodatie 
   * Communicatie 
   * COOP 
   * Gebouwen 
   * ICT 
   * Vergunningen 

 
84,26 
27,50 
20,47 
18,40 
10,60 
25,30 

 
Lahaye - Battheu 

Naeyaert 
Naeyaert 

Lahaye - Battheu 
Vanlerberghe 

Naeyaert 

Onderwijs: 
   * EEIS 
   * PTI 

 
2,90 

15,65 

 
Lahaye - Battheu 

de Béthune 

Oorlog & Vrede 6,50 Lahaye - Battheu 

Personeel 22,70 Lahaye - Battheu 

Ruimtelijke Ordening 16,40 Lahaye - Battheu 

Specifieke voorzieningen 14,00 Vanlerberghe 

Wonen 3,00 de Béthune 

 

Aantal VTE’s per bevoegd gedeputeerde: 

Gedeputeerde Aantal VTE’s 

Bart Naeyaert 165,71 

Jean de Béthune 141,94 

Sabien Lahaye – Battheu 151,16 

Jurgen Vanlerberghe 204,23 

TOTAAL 663,04 

 

Hoogachtend, 

Namens de deputatie, 

 

Voor de provinciegriffier,   De gedeputeerde voor 

      bestuurlijke organisatie, 

 

Mieke DECEUNINCK    Bart NAEYAERT 

Adviseur  

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 1 – januari 2019  7 
 

 

 

 

Vraag nr. S/2019/13 
van de heer Luc Coupillie (N-VA) 
van 11.03.2019 
 

Vraag betreffende verplaatsingskosten kiezers gemeente  

 
Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde, 

 

Vlamingen kunnen van de overheid hun verplaatsingskosten terugkrijgen die ze 

maken bij  verkiezingen. 

 

Wie gaat stemmen, kan in een aantal gevallen zijn verplaatsingskosten 

terugvorderen, a rato van 0,346 euro per afgelegde kilometer. Het gaat om kiezers 

die kort er voor verhuisd zijn en niet meer in de gemeente wonen waar ze moeten 

gaan stemmen. Het geldt ook voor studenten die in een andere gemeente 

verblijven dan waar ze moeten stemmen, mensen die zich voor hun stemplicht van 

een rust- of ziekenhuis in een andere gemeente naar hun woonplaats moeten 

begeven, of mensen die op een verkiezingsdag in een andere gemeente dan hun 

woonplaats werken. 

 

De provincies draaien op voor de kosten. 

 

De limiet voor het indienen van deze kosten voor de verkiezingen van 14 oktober 

2018 is ondertussen verstreken. 

 

Hierbij onze vragen: 

 

- Hoeveel dossiers werden er bij de Provincie West-Vlaanderen binnengebracht? 

 

- Hoeveel daarvan werden er weerhouden? 

 

- Wat is het totale bedrag dat moet uitbetaald worden? 

 

- Wat is het aandeel in de doelgroep van juist verhuisd naar andere gemeente / 

student / rusthuisbewoner in andere gemeente / tewerkgesteld in andere gemeente 

/ andere reden ? 

 

- Hoeveel bedroeg de totale factuur aan de NMBS voor het vervoer kiezers per 

spoor? Kan hier van ook een detail per doelgroep bezorgd worden? 

 

Hartelijk dank. 

 

 

Met genegen groet, 

Provincieraadslid Luc Coupillie 
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Antwoord: 

 

Geachte heer, 

 

Hierbij vindt u het antwoord op uw vragen met betrekking tot de 

verplaatsingskosten door kiezers voor de verkiezingen van 14 oktober 2018: 

 

1/ Er werden 500 aanvragen voor de terugbetaling van reiskosten door kiezers 

ingediend.  

 

2/ 488 aanvragen werden aanvaard. 12 aanvragen werden (nog) niet uitbetaald 

wegens ontbrekende stukken of ongeldige aanvraag.  

 

3/ Het totaal betaalde bedrag voor reiskosten van de kiezers bedraagt heden 

28.262,13 euro. 

 

4/ De verdeling is als volgt: 

 

 296 aanvragen betroffen kiezers die verhuisd zijn naar een andere 

gemeente; 

 

 153 aanvragen betroffen studenten; 

 

 Er was 1 aanvraag vanwege een rusthuisbewoner in een andere 

gemeente; 

 38 aanvragen hadden betrekking op kiezers die tewerkgesteld zijn in 

een andere gemeente. 

 

 

5/ De factuur van de NMBS m.b.t. ‘het vervoer van kiezers per spoor’ was voor 

een bedrag van 2.455,80 euro incl. btw. Deze factuur bevat geen opdeling per 

doelgroep.  

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie, 

Voor de provinciegriffier: 
De Bestuursdirecteur, 

 

 

Stijn Lombaert 

De gedeputeerde voor Algemene 
Financiering en budget,  

 

Jean de Bethune 
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Vraag nr. S/2019/9 
van de heer Kurt Ravyts (Vlaams Belang) 
van 05.02.2019 
 

Vraag betreffende de financiering door het provinciebestuur van de 

werkingstekorten van de erkende Islamitische geloofsgemeenschappen in 2018 en 

de voor 2019 gebudgetteerde bedragen 

 

Vraag: 

 

Het decreet van 7 mei 2004 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten maakten voor 

het eerst de financiering van lokale islamitische gemeenschappen (moskeeën) 

mogelijk.  

 

Graag had ik geweten van welke moskeeën in West-Vlaanderen de 

werkingstekorten in 2018 werden bijgepast door de provincie en voor welk bedrag.  

 

Het uitvoeringsbesluit van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria 

voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de 

erkende erediensten verplicht de moskeeën die een erkenning bekomen op basis 

van dit besluit bovendien om elk jaar, bij het indienen van het budget, een verslag 

te bezorgen inzake hun concrete betrokkenheid bij het geheel van de lokale 

gemeenschap. 

 

Ik had daarom volgende vragen willen stellen :  

  

1. Kan u meedelen van welke islamitische geloofsgemeenschappen in 2018 

werkingstekorten werden bijgepast en voor welk bedrag? 

  

2. Kan u voor de erkende islamitische geloofsgemeenschappen die in 2018 geen 

provinciale bijpassing ontvingen, meedelen wat er de reden van is dat de tekorten 

van deze geloofsgemeenschappen niet werden bijgepast, hoewel de wetgeving dit 

mogelijk maakt? 

  

3. Werd er door alle islamitische geloofsgemeenschappen waarvan het 

werkingstekort werd bijgepast een verslag bezorgd waarin de maatschappelijke 

betrokkenheid van de betreffende moskee werd aangetoond? Zo niet welke 

moskeeën bezorgden dit verslag, welke niet? Kan u een kopij bezorgen van de 

overgemaakte verslagen?  

  

4. Werden de verslagen met betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid aan 

een controle onderworpen, waarbij werd vastgesteld of de maatschappelijke 

betrokkenheid al dan niet voldoende is aangetoond? Zo ja, welke controle? Zo niet, 

waarom niet? Kan u per moskee meedelen wat de bevindingen van deze controles 

waren? 

  

5. Kan u me per islamitische geloofsgemeenschap ook meedelen welke bedragen 

gebudgetteerd zijn voor 2019?  

 

 

Kurt Ravyts 

Provincieraadslid 
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Antwoord: 
 

 

Geachte heer Ravyts, 

 

In de provincie West-Vlaanderen zijn er tot op heden twee erkende islamitische 

geloofsgemeenschappen: 

 

- de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem erkend bij M.B. 

van 22 december 2007; 

 

- de islamitische geloofsgemeenschap Jamia Islamia in Oostende erkend bij 

M.B. van 5 mei 2009. 

 

1. De islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem heeft in 2018 een 

exploitatietoelage ontvangen van 55.012,93 euro. De islamitische 

geloofsgemeenschap Assounah heeft geen investeringstoelage ontvangen.  

De islamitische geloofsgemeenschap Jamia Islamia heeft in 2018 niets ontvangen.  

 

2. De islamitische geloofsgemeenschap Jamia Islamia komt haar financiële 

verplichtingen, die worden opgelegd door het decreet betreffende de materiële 

organisatie en de werking van de erkende erediensten van 7 mei 2004 en het 

boekhoudreglement voor de besturen van de eredienst (Besluit van de Vlaamse 

Regering van 13 oktober 2006), nog steeds niet na, zodat het niet mogelijk is om 

overeenkomstig artikel 272 juncto artikel 52/1 van het eredienstendecreet de 

tekorten bij te passen.  

 

3. De islamitische geloofsgemeenschap Assounah heeft het jaarlijks verslag inzake 

de betrokkenheid met de lokale gemeenschap bezorgd, samen met het budget 

2019 (zie bijlage).  

 

4. De maatschappelijke betrokkenheid werd in het verslag voldoende aangetoond 

en werd zonder opmerkingen overgemaakt aan de gouverneur.  

 

5. De provincieraad heeft op 27 september 2018 akte genomen van het budget 

2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem met 

vastgestelde exploitatietoelage van 56.907,41 euro en een investeringstoelage van 

0,00 euro.  

Het Provinciebestuur West-Vlaanderen heeft geen ontwerp budget 2019 van de 

islamitische geloofsgemeenschap Jamia Islamia ontvangen, bijgevolg werd voor 

2019 geen budget voorzien.  

 

  

Hoogachtend,  

 

 

Dirk Van Belle     Bart Naeyaert 

directeur COOP 

 

 

  gedeputeerde voor Erediensten  
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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 mevrouw Isabelle Vandenbrande (N-VA) 

van 30.01.2019 
 

Vraag betreffende de 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 van de burgers om hem te helpen was voor mij de warmste week. 
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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 
 
Vraag nr. S/2019/6 

van de heer Johan De Poorter (N-VA) 
van 22.01.2019 
 

Vraag betreffende wagenpark provincie West-Vlaanderen  

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Op vraag van de provincieraad voert de provincie sinds 2011 beleid om de 

introductie van CO2 arme voertuigen te faciliteren in West-Vlaanderen.  

 

Zij doet dit door zelf hybride, elektrische en CNG voertuigen aan te kopen en 

daarmee ervaringen op te doen.  

 

Deze ervaringen, goede en minder goede, worden gedeeld met gemeenten, 

organisaties en bedrijven in West-Vlaanderen, zodat deze met kennis van zaken, 

met juiste toepassing en met minder risico kunnen investeren in nieuwe 

aandrijftechnologieën. 

 

Daarom graag volgende vragen aan de gedeputeerde: 

 
 Graag een overzicht van het totaal aantal wagens in bezit sinds 2013. Waar 

zijn deze dienstwagens gestationeerd? Ook in de provinciale domeinen? 

Graag een overzicht van alle soorten wagens (van personenauto tot kleine 

vracht).  

 

 Graag ook een overzicht van het aantal CO2-arme voertuigen sinds 2013. 

Graag ook met onderscheid tussen hybride, elektrische, CNG, … . 

 

 Graag ook een overzicht van het aantal CO2-rijke voertuigen sinds 2013. 

Graag ook met onderscheid van welke soort brandstof. 

 

 Wat zijn de plannen in deze nieuwe legislatuur van de deputatie om de 

CO2-arme voertuigen te vermeerderen en dus meteen de CO2-rijke 

voertuigen te verminderen? Is er daar concreet beleid over? Hoe wordt dit 

aangepakt? 

 

 Hoeveel af te schrijven (dienst)wagens komen er in deze legislatuur in 

aanmerking om in vervanging te worden genomen? Hoeveel wagens worden 

in 2019 vervangen? Welke criteria worden hier voor gebruikt? 

Bedankt voor uw antwoord. 

 

Met genegen groet, 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord 

 
in verwerking  
verzonden 22.02.2019  
<antwoord> nog in te voegen  
 
Wordt gepubliceerd in bulletin vragen en antwoorden van februari  
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JURGEN 
VANLERBERGHE 
 

 
GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
MOBILITEIT, LANDINRICHTING 
 
Vraag nr. S/2019/1 
van de heer Johan De Poorter (N-VA) 
van 10.01.2019 
 

Vraag betreffende de Reuzenberenklauw: herkennen en bestrijden: 

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Reuzenberenklauw (heracleum mantegazzianum) werd voor het eerst in de 

negentiende eeuw vanuit de Kaukasus in West-Europa ingevoerd.  

Intussen verspreidde de plant zich spontaan over heel Europa. 

 

Reuzenberenklauw vormt niet alleen een bedreiging voor de inheemse flora (de 

grote bladoppervlakte van de plant veroorzaakt heel wat schaduw op de bodem.  

 

Het waterachtige sap van de plant bevat chemicaliën die onder invloed van het 

zonlicht worden geactiveerd. Wanneer die stoffen in aanraking komen met het 

huidoppervlak, in combinatie met zonlicht, kunnen ze erge brandwonden 

veroorzaken. 

 

Daarom graag volgende vragen aan de gedeputeerde: 

 

1. Heeft de provincie een overzicht van de locaties van reuzenberenklauwen?  

Is er daar evolutie in van regio’s in onze provincie? 

 

2. Heeft u zicht op het aantal interventies in 2018 zijn ondernomen vanuit de 

provinciale groendienst om de Reuzenbereklauw in te dijken of de populatie 

onder controle te houden? Kan ook een overzicht bezorgd worden van de jaren 

2015, 2016 en 2017? 

 

3. Heeft men een bestrijdingsplan voor de Reuzenberenklauw?  

 

4. Kan men vanuit de Provincie een actieplan opmaken hoe burgers, landbouwers 

en ondernemers de verspreiding van de Reuzenberenklauw kunnen signaleren? 

 

5. Heeft men een plan van aanpak  om te verhinderen dat de Reuzenberenklauw 

kan verspreiden? 

 

6. Houdt men rekening bij de bestrijding van de Reuzenberenklauw dat men kan 

verhinderen dat de inheemse berenklauw mee verdelgd wordt? 

 

Met genegen groet, 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord: 
 

in verwerking  

verzonden 04.02.2019 

antwoord nog in te voegen  
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Vraag nr. S/2019/2 
van de heer Johan De Poorter (N-VA) 
van 11.01.2019 
 

Vraag betreffende de bescherming van de hoogstamboomgaarden  

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

De typische hoogstamboomgaarden die vroeger overal in landelijke gebieden op 

landbouwbedrijven verdwijnen stilaan uit het West - Vlaamse landschap. 

Momenteel zijn de oude hoogstam boomgaarden niet beschermd en zijn er ook 

geen ondersteunende maatregelen. 

 

Sinds vorig jaar (2017) is het Agentschap Onroerend Erfgoed bezig met de opmaak 

van een onroerenderfgoedrichtplan voor hoogstamboomgaarden. Dat zou eind 2018 

afgewerkt moeten zijn. Mogelijke oplossingen die hieruit kunnen voortkomen zijn 

bijvoorbeeld een verordening of een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de 

bescherming van de boomgaarden verankert.  

 

Ook een beheersovereenkomst met eigenaars of een erkenning als onroerend 

erfgoed met daaraan gekoppelde subsidies behoren tot de eventuele 

mogelijkheden. 

 

Daarom volgende vragen:  

 

1. Heeft men vanuit de Provincie een bevraging ontvangen omtrent het onroerend 

erfgoedplan? En heeft men een zicht op het aantal typische 

hoogstamboomgaarden?  

 

2. Eén van de doelstellingen van het onroerend erfgoedrichtplan is het in kaart 

brengen van de waardering voor hoogstamboomgaarden door verschillende spelers.  

 

Daarmee is begonnen na de zomer van 2017. 

 

2.1. Heeft men hierover reeds contact genomen met de Provinciale diensten? 

2.2. Indien er reeds contact is geweest, heeft men daar reeds resultaten van 

ontvangen? 

 

3. Welke hoogstamboomgaarden in West - Vlaanderen zijn intussen beschermd via 

een of ander instrument, ofwel van onroerend erfgoed ofwel van ruimtelijke 

ordening? Graag een overzicht van de locaties.  

 

4. Zal de Provincie in de toekomst bij nieuwe ontwikkelingen van landschappelijke 

projecten en provinciale domeinen de mogelijkheid voorzien om hoogstam 

fruitbomen aan te planten om zo een deel van het typische oude karakter te 

bewaren of te herstellen? 

 

5. Heeft de provincie zelf hoogstamboomgaarden op haar provinciale domeinen / 

gronden in eigen beheer en is ze bereid deze te beschermen in de toekomst? 
 

Met genegen groet, 

Provincieraadslid Johan De Poorter  

 
 
 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden – Nr. 1 – januari 2019  19 
 

 

 

 

Antwoord 

 
verzonden 07.02.2019 

Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 10 januari 2019 m.b.t. hoogstamboomgaarden kunnen we als 

volgt antwoorden: 

 

Het provinciebestuur heeft geen bevraging ontvangen van het Agentschap 

Onroerend Erfgoed omtrent het onroerend-erfgoedrichtplan voor 

hoogstamboomgaarden. Er werd nog geen officieel contact genomen met de 

provincie, noch werden resultaten ontvangen.  

 

Er is geen inventaris van (hoogstam)boomgaarden afzonderlijk. Boomgaarden 

zijn opgenomen in de ‘inventaris onroerend erfgoed’ en de ‘landschapsatlas’, 

echter zelden als afzonderlijk geheel, maar als onderdeel van hun ruimere 

context (bij een woning, hoeve, park,…).  

 

In het licht hiervan is een overzicht van de aantallen of beschermde locaties niet 

mogelijk.  

 

Ook de dienst ruimtelijke planning heeft geen zicht op de bescherming van de 

boomgaarden in West-Vlaanderen, er bestaat alleszins geen overzicht bij onze 

administratie. Er bestaat alleszins geen provinciaal planinitiatief hieromtrent. 

Voor de concrete bescherming zijn het dan ook meestal de lokale besturen die 

verantwoordelijk zijn via een gemeentelijk RUP of het agentschap onroerend 

erfgoed via de opname op de inventaris onroerend erfgoed. 

 

Hoogstamboomgaarden kunnen bescherming genieten in het kader van een 

bescherming als landschap, of als dorpsgezicht; indien het beschermingsbesluit 

daar in de voorwaarden melding van maakt. In die gevallen zou een rooiing in 

theorie enkel kunnen mits een toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed.  

 

Of hoogstamboomgaarden via de ruimtelijke ordening beschermd zijn, is geen 

vast gegeven. De ‘Codex Ruimtelijke Ordening’ stelt het vellen van bomen enkel 

vergunningsplichtig bij bomen met een omtrek van één meter op één meter 

hoogte. Er bestaan gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen die deze 

regel verstrengen, maar de rechtsgrond hiervoor is onduidelijk. 

 

Bij ontwikkeling van nieuwe landschappelijke projecten en provinciedomeinen is 

aandacht voor het inplannen en aanplanten van hoogstamboomgaarden, daar 

waar dit landschappelijk relevant is. Ook in de toekomst zal dit verder gebeuren. 

In meer dan de helft van de provinciedomeinen heeft de provincie op heden 

hoogstamboomgaarden. Sinds eind de jaren 90 zijn in de provinciedomeinen 

Palingbeek, Kemmelberg, Baliekouter, Gasthuisbossen, Gavers, Wallemote-

Wolvenhof en Tillegembos een 20-tal hectare hoogstamboomgaard aangeplant.  

 

Deze boomgaarden hebben een leeftijd tussen de 10 en 20 jaar en produceren 

reeds fruit. Voor creatie en beheer van een hoogstamboomgaard wordt meestal 

samengewerkt met een biologische fruitboomkweker. Het provinciebestuur geeft 

de grond in concessie, de kweker plant de fruitbomen. Na 10 jaar snoeien en 

vervangen van dode bomen kan de kweker starten met plukken en tot sap 

verwerken van de biologische appels. De Groendienst voorziet een 
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meidoornhaag, poelen en begrazing van de weide via overeenkomst met een 

andere landbouwer. Ook in provinciedomeinen d’Aertrycke en Bergelen is een 

hoogstamboomgaard. In 2018 werd de meest recente, 3 hectare grote 

boomgaard gerealiseerd in provinciedomein IJzerboomgaard.  

 

Verder werd vorig jaar ook in provinciedomein Fort van Beieren een halve 

hectare aangelegd op de plaats waar er zich historisch een hoogstamboomgaard 

bevond. De bestaande en toekomstige eigen hoogstamboomgaarden zullen 

uiteraard verder in ere gehouden worden. Dit gebeurt op heden enerzijds door 

het inschrijven van de hoogstamboomgaarden in de beheerplannen van de 

provinciedomeinen, en anderzijds door goed beheer. 

 

Verder voert de Dienst MiNaWa, met in de tweede lijn in een uitvoerende rol de 

Regionale Landschappen, buiten de provinciedomeinen een stimulerend beleid 

dat gericht is op landschapsherstel via beplantingen en graafwerken. Op deze 

manier worden verspreid over de provincie jaarlijks vele honderden fruitbomen 

geplant. 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 
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Vraag nr. S/2019/7 
van de heer Johan De Poorter (N-VA) 
van 16.01.2019 
 

Vraag betreffende de verkoop van kaphout als brandhout  
 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Op de Facebookpagina van Het Provinciaal domein De Gavers (link: 

https://www.facebook.com/degaversharelbeke/photos/a.1300707219995047/19

44350285630734)  staat op datum van 14 december een mededeling te lezen 

dat men zich kan inschrijven op een lot voor de openbare verkoop van 

brandhout.  

 

Dit hout is afkomstig van het bosbeheer in het domein. 

Men kan zich via volgende link eveneens als particulier inschrijven op de 

aankoop van het hout : (https://www.west-

vlaanderen.be/sites/default/files/2018-

12/inschrijvingsformulier%20brandhout%20Gavers.pdf?fbclid=IwAR1dNxHZVeYc

FZqY-AUEhhqqy4cXe3H830r1tGnNx1u6bowVF_c-NF3bdko)  

 

In deputatie van 15 maart 2018 vinden we terug dat er een jaarlijks aanbod 

tegen betaling van brandhout uit de provinciale domeinen beschikbaar is. Echter, 

er staat vermeld dat dit enkel voor personeelsleden is of afgeleiden hier van. 

Het lijkt ons eerder vreemd dat de provincie actief meewerkt aan de verkoop 

van brandhout terwijl de VMM toch over voorzichtigheid spreekt voor het stoken 

met houtkachels om de luchtkwaliteit te sparen, zeker in stedelijk gebied. 

(https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/houtkachel-of-haard-stook-

slim-en-zonder-zorgen?fbclid=IwAR1lzoNknghiWI1V37OFChFH1CWY1-

kUctOumgTojjEQuZwuUgTdyoXMpKw )  

 

De Gavers liggen vlakbij Kortrijk waardoor de afnemers wellicht dit hout daar 

ook zullen verdelen en verbranden.  

 

In de beleidsverklaring van de huidige meerderheid geeft men nochtans aan om 

ook actief mee te werken aan een beter leefmilieu en klimaat. Schone lucht is 

alvast één van de belangrijk elementen voor een milieuvriendelijke 

woonomgeving, ook in onze Provincie. 

 

Daarom stellen we volgende vragen aan de Deputatie: 

 

1) Zijn dit acties die de Provincie in de toekomst verder zal ondersteunen en 

promoten? 

 

2) Kan de deputatie onderzoeken of er op middellange termijn geen 

alternatieven kunnen worden aangewend kaphout te verwerken op een 

milieuvriendelijke manier? 

 

3) Wordt dit brandhout nu voor personeelsleden én particulieren 

beschikbaar gesteld? Dit is op heden niet duidelijk. Is dit conform de 

beslissing van de deputatie? 

 

Dank om dit te onderzoeken. 

Met genegen groet,Provincieraadslid Johan De Poorter  

  

https://www.facebook.com/degaversharelbeke/photos/a.1300707219995047/1944350285630734
https://www.facebook.com/degaversharelbeke/photos/a.1300707219995047/1944350285630734
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-12/inschrijvingsformulier%20brandhout%20Gavers.pdf?fbclid=IwAR1dNxHZVeYcFZqY-AUEhhqqy4cXe3H830r1tGnNx1u6bowVF_c-NF3bdko
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-12/inschrijvingsformulier%20brandhout%20Gavers.pdf?fbclid=IwAR1dNxHZVeYcFZqY-AUEhhqqy4cXe3H830r1tGnNx1u6bowVF_c-NF3bdko
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-12/inschrijvingsformulier%20brandhout%20Gavers.pdf?fbclid=IwAR1dNxHZVeYcFZqY-AUEhhqqy4cXe3H830r1tGnNx1u6bowVF_c-NF3bdko
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-12/inschrijvingsformulier%20brandhout%20Gavers.pdf?fbclid=IwAR1dNxHZVeYcFZqY-AUEhhqqy4cXe3H830r1tGnNx1u6bowVF_c-NF3bdko
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/houtkachel-of-haard-stook-slim-en-zonder-zorgen?fbclid=IwAR1lzoNknghiWI1V37OFChFH1CWY1-kUctOumgTojjEQuZwuUgTdyoXMpKw
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/houtkachel-of-haard-stook-slim-en-zonder-zorgen?fbclid=IwAR1lzoNknghiWI1V37OFChFH1CWY1-kUctOumgTojjEQuZwuUgTdyoXMpKw
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/houtkachel-of-haard-stook-slim-en-zonder-zorgen?fbclid=IwAR1lzoNknghiWI1V37OFChFH1CWY1-kUctOumgTojjEQuZwuUgTdyoXMpKw
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Antwoord: 

 
Verzonden 13.02.2019 
 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 16 januari 2019 m.b.t. verkoop van kaphout als brandhout 

kunnen we als volgt antwoorden: 

 

Het brandhout dat wordt verkocht is een bijproduct van verantwoord en duurzaam 

bosbeheer in de provinciedomeinen. De opbrengst van deze verkoop houdt de 

kosten van een verantwoord bosbeheer beheersbaar. Het stoken met brandhout 

wordt niet actief gepromoot. 

 

Het hout dat wordt verkocht is doorgaans afkomstig uit het dunnen van (jonge) 

bospercelen. Deze houtverkoop is geregeld in het Bosdecreet. Het hout is nog 

onvoldoende dik om als zaag- of timmerhout te worden gebruikt, maar de 

dunningen zijn wel noodzakelijk voor de economische en ecologische functies van 

het bos. Door de dunningen wordt beter kwaliteitshout op het perceel, alsook 

structuurvariatie in het bos bereikt, wat de biodiversiteit ten goede komt. Bij deze 

openbare houtverkoop, die wordt georganiseerd door het Vlaams agentschap 

Natuur en Bos, wordt het hout “op stam” verkocht. De exploitant koopt het hout als 

product en staat in voor de werken voor het oogsten van het hout, onder de nodige 

randvoorwaarden. Over het algemeen is dit type hout interessanter voor 

particulieren dan voor professionele houtexploitanten.  

 

Behalve dit hout is er ook hout afkomstig uit kappingen uitgevoerd door de 

Groendienst. Dit is bijvoorbeeld hout van percelen waar het niet aangewezen is dat 

externe exploitanten er werken (omwille van veiligheid en bereikbaarheid), of van 

percelen die niet verkocht raakten via de openbare houtverkoop. Dit hout wordt in 

eerste instantie jaarlijks te koop aangeboden aan het  

(oud-)provinciepersoneel. Echter, wanneer het hout op deze manier niet verkocht 

raakt, wordt het overblijvende hout alsnog lokaal openbaar te koop aangeboden. 

Dit is wat in De Gavers is gebeurd. 

 

De brochure van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie bevat een 

aantal nuttige tips om op een correcte manier te verwarmen met hout. Ook volgend 

artikel schetst een goed en genuanceerd beeld van de discussie m.b.t. het 

verwarmen met brandhout: 

https://www.bosplus.be/k/nl/news/view/34436/19367/brandhout-duurzaam-of-

niet.html.  

 

In andere provincies werd reeds gezocht naar alternatieve, meer milieuvriendelijke 

producten (vb. pellets of verbranden van houtsnippers), maar in West-Vlaanderen 

is daar op heden nauwelijks een markt voor aanwezig. Het is van belang om het 

bosbeheer verder goed te kunnen uitvoeren dat het overtollige hout verkocht blijft 

raken.  

 

Indien de verkoop als brandhout zou wegvallen, zullen de werken door de 

Groendienst zelf of aannemers moeten worden uitgevoerd, wat zijn implicaties 

heeft naar personeelsbehoeften en budget. Ook voor het hout zelf zou een nieuwe 

bestemming gevonden moeten worden, terwijl het bijproduct via de huidige 

werkwijze zowel voor de afnemer als voor de provincie voordeel opbrengt. 

 

https://www.bosplus.be/k/nl/news/view/34436/19367/brandhout-duurzaam-of-niet.html
https://www.bosplus.be/k/nl/news/view/34436/19367/brandhout-duurzaam-of-niet.html
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Met hoogachting, 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

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. 
24.01.2019 
 
 
 
Vraag nr. M/2019/001 
van de heer Wouter Vermeersch 
Groepsaankoop groene energie en gas 
 

De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang-raadslid, deelt mee dat hij deze maand, net zoals heel wat 
West-Vlaamse gezinnen, een uitnodiging van de provincie West-Vlaanderen, in samenwerking met 
iChoosr, ontving voor een groepsaankoop van wat men, volgens de heer Vermeersch, groene energie, 
stroom en gas noemt. Onderzoek van de federale energieregulator KREG en de Vlaamse energieregulator 
VREG toont echter aan dat een groepsaankoop niet garant staat voor de beste prijs, aldus het raadslid. 
De heer Vermeersch citeert hierbij de topman van de VREG: “De uitslag van de groepsaankoop is 
absoluut geen garantie op de goedkoopste energieprijs, terwijl veel deelnemers daar wel van uitgaan, 
want lang niet alle energieleveranciers doen mee, meestal doen er slechts drie of vier mee”. De Vlaamse 
energiewaakhond is zelfs een onderzoek gestart naar misleiding bij groepsaankopen zegt de heer 
Vermeersch. Het raadslid leest opnieuw een citaat voor: “Sommige groepsaankopen beloven deelnemers 
daarnaast kortingen van 200 tot 300 euro op de gemiddelde factuur, vaak wordt er foutief 
gecommuniceerd en een besparingspotentieel meegedeeld dat niet overeenstemt met de werkelijkheid”. 

De uitnodiging van de provincie vormt hier volgens de heer Vermeersch een perfect voorbeeld van. De 
uitnodiging stelt letterlijk: “Wist je dat je 200 euro kunt besparen op je energiekosten”. De heer 
Vermeersch zegt dat de groepsaankopen er ook de voorbije jaren niet in zijn geslaagd om de groep 
passieve consumenten te overtuigen om actief deel te nemen aan de energiemarkt. Het raadslid citeert 
opnieuw uit de pers: “De groepsaankopen bereiken steeds dezelfde groep van verbruikers en dragen 
geen enkele steentje bij om de nog altijd grote groep van slapende energieverbruikers te stimuleren om 
de energieprijzen te vergelijken”. De heer Vermeersch geeft aan dat via de groepsaankoop niet de 
laagste prijs en niet de belangrijkste doelgroep bereikt wordt, namelijk de passieve of slapende 
consumenten. Dit is misleidende informatie stelt het raadslid. Deze groepsaankopen stellen de belangen 
van de West-Vlaamse consument niet voorop en de West-Vlaamse consumenten verdedigen is de taak 
van de deputatie en de taak de provincieraadsleden, aldus de heer Vermeersch. De heer Vermeersch 

vraagt aan de gedeputeerde hoe hij reageert op de onderzoeksresultaten van de KREG en de VREG rond 
groepsaankopen. 
 
Antwoord 
De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, denkt dat de vraag over de groepsaankoop een heel 
essentieel thema, namelijk het klimaat, raakt. Dit in tijden waar rond klimaat heel wat te doen is, de 
gedeputeerde verwijst hierbij naar de 35.000 jongeren die vandaag opnieuw in de straten van Brussel 
oproepen tot een daadkrachtige politiek. Een daadkrachtige politiek moet niet altijd vertaald worden in 
heel grote beleidsinitiatieven, maar kan soms ook vertaald worden in heel concrete maatregelen waarop 
iedereen kan intekenen, aldus de heer Vanlerberghe. De gedeputeerde stelt dat dit zijn mening over dit 
topic is en dit in tegenstelling tot een aantal aannames die in de vraagstelling worden beweerd. Hij raadt 
de collega’s van de provincieraad aan om het rapport van de VREG waaruit de heer Vermeersch citeert 

toch even ter hand te nemen en het naast een aantal claims te leggen die in de vraag van het raadslid 
werden geformuleerd. Er wordt bovendien niet geciteerd uit het rapport van de VREG, maar er worden 
persartikelen geciteerd. De gedeputeerde is van mening dat men dan ongetwijfeld tot een conclusie zal 
komen, maar laat deze conclusie voorlopig even in het midden. De gedeputeerde geeft aan dat hij het 
rapport van de VREG ter hand nam en tot een andere conclusie komt dan gesuggereerd werd in de 
vraagstelling. De gedeputeerde zegt dat de heer Vermeersch het voorbeeld van de provincie Antwerpen 
geeft, waar de groepsaankoop werd afgeschaft. Volgens de heer Vermeersch komt de groepsaankoop 
niet ten goede van de West-Vlaamse consument en dit op basis van een aantal claims. De gedeputeerde 
gaat in op deze claims. In de voorbije acht jaar waarin deze groepsaankopen hebben plaats gevonden, 
hebben ongeveer 100.000 unieke deelnemers aan deze groepsaankoop deel genomen. Er wordt hierbij 
uitgegaan van het feit dat een unieke deelnemer als een gezin mag worden beschouwd. Dit betekent dat 
de provincie er met de groepsaankoop in geslaagd is om ongeveer 20 % van de West-Vlaamse gezinnen 

minstens eenmaal te doen overstappen en dit vanuit de situatie van voor de vrijmaking van de 
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energiemarkt waar iedereen bij dezelfde leverancier zat. De gedeputeerde denkt dat dit behoorlijk veel is 
als men weet dat ook heel wat andere initiatiefnemers met dit soort producten aan de slag gaan. Dit is 
geen slecht cijfers zegt de heer Vanlerberghe. De aldus gerealiseerde besparing is inderdaad moeilijk in 
te schatten, maar in datzelfde rapport van de VREG waaruit de heer Vermeersch citeert wordt 
aangegeven dat er wel degelijk een besparingspotentieel is, zelfs voor mensen die al meermaals zijn 
overgestapt. Dit wordt ook in de cijfers in het rapport uitgelegd zegt de gedeputeerde. Het 
besparingspotentieel is groter voor gas dan voor elektriciteit, maar dit doet er niet toe zegt de 
gedeputeerde. Er worden in het rapport cijfers genoemd die eenzelfde orde van grootte hebben voor 

eerste overstappers, zoals ook in de communicatie van de provincie staat.  
De heer Vanlerberghe verwijst naar een eerste element van kritiek van de heer Vermeersch waarin hij 
stelt dat het niet om de goedkoopste prijs gaat. De gedeputeerde verwijst naar het rapport van de VREG, 
daaruit blijkt dat de VREG zestien groepsaankopen tegen het licht heeft gehouden, meerbepaald drie sets 
van zestien groepsaankopen. Men heeft gekeken naar zestien groepsaankopen betreffende huishoudelijk 
verbruik in een normale situatie, dit betekent dat er in dit huishouden geen eigen energieopwekking is 
door onder meer zonnepanelen. Men is tot de vaststelling gekomen dat in zestien van de zestien gevallen 
het aanbod, de prijs die uit de groepsaankoop kwam, goedkoper was dan de beste prijs voor een 
vergelijkbaar product. Het is inderdaad mogelijk dat dit, zoals de heer Vermeersch in zijn vraagstelling 
aangaf, niet het allergoedkoopste is, maar de reden hiertoe is dat appelen met peren worden vergeleken, 
aldus de gedeputeerde. Het is inderdaad zo dat een aanbod grijze stroom per kilowattuur goedkoper is 
dan een gelijkaardig aanbod groene stroom. Maar dat was nu eenmaal van in het begin de bedoeling 

zegt de gedeputeerde. De provincie steekt dit niet onder stoelen of banken, de provincie gaat voor 100% 
groene stroom en gas. De gedeputeerde bedankt het raadslid om dit hier in de raad nog even aan de 
collega’s te projecteren. Wat gas betreft geeft het rapport dezelfde cijfers. Er werden zestien 
groepsaankopen onderzocht. Alle zestien geven ze een goedkopere prijs dan het op dat moment best 
beschikbare aanbod op de markt. De heer Vanlerberghe bevestigt dat het niet in alle gevallen om het 
goedkoopste aanbod gaat. In het rapport keek men ook naar het elektriciteitsverbruik van mensen met 
zonnepanelen, die een jaarlijks verbruik kleiner dan 600 kilowattuur hebben. Hier werd vastgesteld dat in 
twee van de zestien gevallen de aankoop niet het beste resultaat opleverde. Ondanks het feit dat de 
provincie niet belooft dat via de groepsaankoop de absolute bodemprijs voor elektriciteit wordt 
aangeboden, men heeft het immers over een zeer goede prijs voor groene stroom, slaagt men er via de 
groepsaankopen toch in om zo goed als altijd, in 46 van de 48 cases, de goedkoopste prijs aan te 
bieden. De gedeputeerde is bijgevolg mening dat er geen probleem is. 

De gedeputeerde gaat over naar de opmerking van de heer Vermeersch waarbij hij verwijst naar de 
situatie waarbij niet elke private ondernemer, niet elke elektriciteitsleverancier, deelneemt aan de 
groepsaankoop. De heer Vanlerberghe denkt dat dit, gelet op de hierboven weergegeven vaststelling, 
namelijk dat in 46 van de 48 cases de goedkoopste prijs wordt aangeboden, op zich niet zo erg hoeft te 
zijn. Er zijn inderdaad spelers die, omwille van het feit dat men in de aankoop bijvoorbeeld oplegt dat 
men niet mag verplichten om louter met domiciliering te betalen, niet deelnemen. De gedeputeerde 
verwijst hierbij naar het recht op vrij ondernemen. Het staat hen vrij om niet deel te nemen, maar dit 
zorgt niet voor een bijkomende verstoring volgens de gedeputeerde. Wat betreft het 
besparingspotentieel geeft de gedeputeerde aan dat de heer Vermeersch inderdaad een punt kan 
hebben. Maar de gedeputeerde vestigt er de aandacht op dat door de groepsaankoop een besparing 
wordt gerealiseerd. De heer Vermeersch gaf in zijn vraag aan dat hijzelf een aantal keer de v-test heeft 

gedaan en dan op een goedkoper voorstel uitkwam dan datgene dat uit de groepsaankoop kwam. De 
gedeputeerde meent dat in dit geval wellicht appelen met peren werden vergeleken. In het andere geval 
had het raadslid geluk en was de prijs inderdaad goedkoper, aldus de heer Vanlerberghe. 
De passieve consument blijft een aandachtspunt en de gedeputeerde zegt dat hij de heer Vermeersch 
minstens dankbaar is dat deze vraag werd gesteld. Hij hoopt dat dit aanleiding zal geven tot wat 
bijkomende naamsbekendheid van het product. De gedeputeerde zegt dat de provincie, in tegenstelling 
tot heel veel andere instituten, een heel actieve inspanning met betrekking tot deze groepsaankoop doet. 
Daarin wordt de provincie fors gesteund door de lokale besturen die zich bijvoorbeeld via hun 
woonloketten engageren om ook mensen die helemaal niet met een PC aan de slag kunnen, en de v-test 
niet autonoom kunnen doen, te helpen met de ganse online papierwinkel. Zij kunnen hiertoe aankloppen 
bij gemeentelijk woonloketten. Ook in het provinciehuis Boeverbos zijn er zitdagen waar papieren 
overstappen kunnen geregeld worden en waar de gemeentelijke diensten het provinciebestuur helpen 

om die mensen effectief te doen overstappen van energieleverancier. Het kan echter altijd beter denkt 
de gedeputeerde. Als de heer Vermeersch met zijn vraag de bedoeling had om een warme oproep te 
lanceren om harder in te zetten op moeilijk bereikbare doelgroepen dan vindt hij een getrouwe partner in 
de gedeputeerde, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde is echter van mening dat het kind met het 
badwater weggooien op basis van een aantal krantenartikelen, niet de juiste manier van handelen is. De 
gedeputeerde zegt dat de hele heisa rond de groepsaankopen ergens begonnen is op het moment dat 
een private speler vond dat hij een vervelend concurrentieel nadeel had ten gevolge van de 
groepsaankopen van de provincie, en hij bijgevolg rumoer is gaan maken in de pers. Het hielp dat de 
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betrokken mediagroep die de persartikels uitbracht voor een stuk aandeelhouder was van deze private 
speler zegt de gedeputeerde. De provincie is van plan om met dit initiatief door te gaan. De 
gedeputeerde neemt de oproep om dit initiatief te versterken ter harte. 
Tot slot gaat de gedeputeerde over naar een element dat in de schriftelijke vraagstelling aan bod kwam, 
maar in de raad niet meer naar voren werd gebracht, namelijk het businessmodel van de organisator van 
de groepsaankoop. In de rapporten van de VREG en van de KREG staat dat dit een normaal conform 
businessmodel is wanneer een overstapvergoeding of de retentievergoeding door de 
elektriciteitsleveranciers betaald worden aan de organisator wanneer iemand bij een bepaalde 

maatschappij blijft. Deze vergoeding is op een normale hoogte, en komt enkel in de plaats van de 
inspanningen die deze maatschappijen anders zouden moeten leveren. Indien de groepsaankoop niet zou 
bestaan zouden de op vandaag 42.000 mensen waarvan mag verwacht worden dat ze zullen 
overstappen, immers op een ander manier moeten bereikt moeten besluit de gedeputeerde zijn 
antwoord. Dan zou men deur aan deur verkopers moeten loslaten. De gedeputeerde stelt dat deur aan 
deur verkopers vaak minder een garantie zijn op correcte praktijken, dan een door de overheid 
aangestuurd campagne. 
Repliek 
De heer Vermeersch repliceert dat de gedeputeerde zegt dat het in de groepsaankoop om groene stroom 
en gas gaat. De heer Vermeersch stelt dat dit reeds misleidende reclame op zich is. 90% van de groene 
stroom in België komt uit gas-en kerncentrales zegt de heer Vermeersch. Maar door een zwendel in 
oorsprongcertificaten wordt het groen gewassen. Wat iChoosr betreft, zegt de heer Vermeersch dat dit 

allesbehalve een liefdadigheidsinstelling is en zeker geen bedrijf dat de belangen van de West-Vlaamse 
consument voorop stelt. Dit is een commercieel bedrijf dat winst nastreeft zegt het raadslid. Dit is 
volgens het raadslid haar goed recht, maar het is de taak van de provincie om de West-Vlaamse 
belangen te gaan dienen. Het raadslid denkt dat iChoosr dit niet altijd doet. Anderzijds pleit zijn fractie 
niet voor een afschaffing van de groepsaankopen, maar het raadslid heeft wel een aantal ideeën, als 
iemand die uit de sector komt, om een aantal aanpassingen aan de bestaande groepsaankopen te doen. 
Het raadslid heeft een aantal ideeën om de aankoop te gaan omvormen op die wijze dat de consument 
wel met een druk op de knop , zoals de consument nu een mail krijgt met zijn voorstel van iChoosr, een 
voorstel kan krijgen met een aantal technische ingrepen die wel de laagste prijs geven. Waardoor de 
consument zelf niet de v-test moet uitvoeren. Het raadslid vraagt als de gedeputeerde bereid is om 
eventueel een aantal voorstellen van zijn fractie te bekijken. 
De voorzitter geeft aan dat het enkel om een repliek gaat en sluit de vraag af.  

 
Vraag nr. M/2019/002 
van mevrouw Isabelle Vandenbrande 
Evaluatie Krak West 
 
Mevrouw Isabelle Vandenbrande, N-VA-raadslid, zegt dat zij enkele jaren geleden met Italiaanse 
schoenfabrikanten sprak die onder de indruk waren van het fijnmatig kwaliteitsvol netwerk van 
handelszaken in de Belgische steden, zelfs tot in de kleinste gemeenten van Vlaanderen. Kleinhandel en 
horeca leven bij gratie van hun bezoekers, ze zorgen voor beleving van de steden en gemeenten, ze 
hebben naast een economische vaak ook een sociale factor en zijn sponsor van culturele en 
sportverenigingen. Ze zijn als zelfstandig ondernemers op zichzelf aangewezen zonder vangnet zoals 

andere statuten en zonder subsidies of toelagen uit een rampenfonds wegens te nat of te droog zoals de 
boeren, aldus mevrouw Vandenbrande. De kleinhandel staat onder immense druk zegt mevrouw 
Vandenbrande. Dit ondanks investeringen in webshops. Het blijft opboksen tegen de bol.com’s, Zalando’s 
en Alibaba’s van deze wereld. Getuige daarvan zijn de leegstand en het stopzetten van vele 
handelszaken, aldus het raadslid. De perceptie over ondernemers bij de burgers is vaak het type dat 
voorkomt in het programma “The Sky is the Limit”. Maar misschien vijf procent is een Marc Coucke of 
Willy Naessens zegt mevrouw Vandenbrande. 95 % is echter zoals Ghislain de Schoenmaeker, de 
bloemist in Kortrijk. De actie van de burgers om hem te helpen in november laatsleden was voor 
mevrouw Vandenbrande de warmste week. Er is een magisch woord in de politiek, dat is betrokkenheid 
zegt mevrouw Vandenbrande. Mevrouw Vandenbrande hoopt dat alle beleidsmakers op alle niveaus een 
optimaal kader scheppen om kleinhandel en horeca te helpen. Dit kan via een parkeer-of 
terrassenbeleid, maar ook via doelgerichte acties om mensen te stimuleren lokaal te shoppen en te 

genieten, door kernversterkende acties en evenementen om de beleving te behouden. Het ecoproject 
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 
ondernemersvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen te bevorderen en de handelskernen, 
waarvan de kleinhandel de actoren zijn, te versterken. Mevrouw Vandenbrande gaat over naar haar 
vragen. Werd reeds een analyse gemaakt van het project Krak West en werd gevraagd naar de 
bevindingen van tien West-Vlaamse steden en ondernemers die deelnemen. Kan dit project uitgebreid 
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worden naar meer steden en gemeenten. Worden tenslotte nog verder projecten uitgewerkt voor lokale 
handel, beëindigt mevrouw Vandenbrande haar vragen. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, meent dat mevrouw Vandenbrande deel moet uitmaken van 
het team dat zich in de komende periode zal buigen rond ontwikkeling van de handelskernen in 
gemeentelijke en stedelijke centra. De gedeputeerde beschouwt de ontwikkeling van deze handelskernen 
als één van de grootste uitdagingen waarmee de provincie geconfronteerd wordt. De gedeputeerde wil 

evenwel niet gezegd hebben dat de provincie dé oplossing in petto heeft en dit even zal klaren. Maar het 
is, in een combinatie van diverse factoren, één van de belangrijkste economische uitdagingen waar ook 
de provincie West-Vlaanderen voor staat zegt de heer de Bethune. Vijf à zes jaar geleden was dat dit ook 
reeds een belangrijk item, en werd besloten om de POM te gebruiken in de ondersteuning van de lokale, 
de gemeentelijke en stedelijke besturen op dit terrein. De POM heeft getracht dit te doen, aldus de 
gedeputeerde. Het raadslid verwees naar Krak West, een mooie illustratie van deze ondersteuning van 
de handelskerken, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde bedankt het raadslid voor haar appreciatie 
voor dit project. De gedeputeerde zal mevrouw Vandenbrande de evaluatie van dit project bezorgen, hij 
kan dit immers niet in twee minuten resumeren. Het is een feit dat de provincie minstens drie structurele 
opties heeft genomen. De gedeputeerde geeft in eerste instantie mee dat de provincie ervoor zorgt dat 
de gemeentebesturen informatie krijgen over de situatie binnen hun gemeenten. Eén van de meest 
gekende initiatieven op dit vlak zijn de data inzake leegstand en passanten. Deze informatie wordt op 

kosten van de provincie ter beschikking gesteld aan alle gemeentebesturen in deze streek. Ten tweede 
werd een aantal jaren terug initiatief genomen om stedelijke regionale ondernemerscentra op te richten 
en om van daaruit een aantal activiteiten te organiseren. Dit had voornamelijk betrekking op het 
samenbrengen van bijvoorbeeld schepenen van lokale economie om de uitwisseling van best practices 
mogelijk te maken. Dit alles ter ondersteuning van de gemeentelijke initiatieven. Daarnaast is er Krak 
West die eveneens, met Europese en Vlaamse steun, tot bedoeling had om die beweging wat kracht bij 
te zetten. Vandaag wordt echter vastgesteld dat deze initiatieven onvoldoende zijn zegt de 
gedeputeerde. Het wordt één van de prioriteiten in de komende legislatuur om te kijken hoe de provincie 
op dat terrein en in goed overleg en samenspraak met de lokale besturen, een soort bondgenootschap 
kan vormen. Enerzijds naar de Vlaamse regering toe, maar anderzijds en dat is het belangrijkste volgens 
de gedeputeerde, het raadslid suggereert dit ook in haar vraag, hoe kan dit gesprek, dit overleg, met de 
lokale actoren, en dit op verschillende niveaus, zowel met de interprofessionele organisatie, type Unizo 

bijvoorbeeld, maar ook met de staatscomités, wijkcomités, en de handelaars die effectief een dynamiek 
willen helpen ondersteunen op een bepaalde plek, worden georganiseerd. Het verhaal van mevrouw 
Vandenbrande is bijzonder actueel. De concurrentie van e-commerce is bijzonder sterk. In welke mate 
kan de provincie bondgenoot zijn van de gemeenten, maar ook en vooral van de handels-en andere 
ondernemerscomités en individuele handelaars die niet allemaal Marc Couckes zijn. Dit debat wordt 
vervolgd en de gedeputeerde hoopt dat, in de context van de provinciale ambities en doelstellingen, dit 
zeker aan bod zal komen. Hij belooft dat dit als prioriteit zal worden opgenomen vanuit de POM. 
 
Vraag nr. M/2019/003 
van Wouter Vermeersch 
Cijfers 2018 van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem 

 
De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar de cijfers die ILKW bekend maakte. 
De luchthaven kende een boerenjaar, aldus de heer Vermeersch. Dankzij Europese en provinciale steun 
kwam rt een nieuw navigatiesysteem dat landen en opstijgen in Wevelgem makkelijker maakt, de 
luchthaven is goed bereikbaar en de wachttijden voor passagiers zijn erg beperkt. Dit werpt zijn vruchten 
af, het buitenlands verkeer steeg met 13 %. Het aantal reizigers met 31 % , een record, deelt de heer 
Vermeersch mee. Voor Vlaams Belang vormt de luchthaven een belangrijke toegangspoort tot de regio, 
maar biedt zij ook de mogelijkheid om voor de West-Vlaamse ondernemers toegang te krijgen tot 
belangrijke markten, aldus de heer Vermeersch. De luchthaven is noodzakelijk in de verankering van de 
economie, de Vlaamse welvaart in West-Vlaamse handen, zegt het raadslid. Sinds 28 maart 2018 is de 
luchthaven echter niet langer een intercommunale, maar een naamloze vennootschap. Deze operatie zou 
de structuur een stuk eenvoudiger moeten maken en de werking een pak efficiënter. Hoewel het volgens 

de Vlaams Belang-fractie toch nog steeds een politiek kluwen blijft, aldus de heer Vermeersch.  De 
hervorming was dan ook noodzakelijk, want vanuit Vlaanderen wordt opgelegd om tot een volledige 
privatisering te gaan. Europa legt op dat de subsidiekraan tegen 2024 onherroepelijk dicht moet. De 
privatisering moet dus tijdens deze legislatuur worden voltrokken zegt het raadslid. Daarnaast werd door 
de nieuwe aandeelhouders om en bij de 10 miljoen euro gemobiliseerd voor bijkomende investeringen in 
de modernisering van de luchthaveninfrastructuur, zoals de aanleg van een nieuwe taxibaan en de 
integratie van een luchthaven gebonden industriezone. De heer Vermeersch vraagt aan de gedeputeerde 
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welke stappen na 28 maart 2018 zijn genomen inzake de noodzakelijke modernisering van de luchthaven 
en als er reeds contacten zijn gelegd rond de geplande privatisering. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt dat de Europese reglementering inderdaad voorziet 
dat na een periode van tien jaar, einde in 2024, een luchthaven moet ontstaan die op de markt 
competitief is. Tegen 2024 moet hier ook in Kortrijk-Wevelgem gestalte aan worden gegeven. De 
gedeputeerde zegt dat het raadslid het zelf heeft aangegeven, de weg daartoe ligt op vandaag eerder 

positief, er zal in geslaagd worden om ook in Kortrijk-Wevelgem, tot een publieke LOM die de 
infrastructuur beheert en een geprivatiseerde LEM-exploitatie te komen. De gedeputeerde maakt 
duidelijk dat het niet over een volledige privatisering gaat, hij wil dit soort misverstanden uit de wereld 
helpen. De gedeputeerde geeft als voorbeeld de luchthaven van Deurne, dit is een publieke installatie die 
privaat geëxploiteerd wordt. De exploitatie zou tegen 2024 moeten geprivatiseerd worden. In deze zaak 
gaat het nog steeds niet over de veiligheidsmaatregelen. Men moet ervoor opletten dit dossier niet te 
eenvoudig voor te stellen. Alles wat te maken heeft met handhaving van de veiligheid, het garanderen 
van de veiligheid op de luchthaven kan ook perfect na 2024 een publieke opdracht blijven. De 
gedeputeerde wil dit duidelijk nuanceren.  
De gedeputeerde gaat over naar de vraag van de heer Vermeersch over wat reeds concreet is gebeurd. 
Hij geeft aan dit dossier reeds tien jaar te volgen. De echte doorbraak naar de handhaving van een 
internationale erkende luchthaven op de site Kortrijk-Wevelgem was geslaagd nadat een aantal jaren 

terug Belgocontrol mee aan boord kwam. Dit wil zeggen dat de vluchtgeleiding, niet onbelangrijk in dit 
dossier, dankzij de inspanning van velen, ook vanuit Kortrijk-Wevelgem, in een niet gecontroleerd 
luchtruim werd toevertrouwd aan Belgocontrol, aldus de gedeputeerde. Dit is één van de factoren die 
verklaard dat de resultaten in de voorbije periode positief waren onder meer op vlak van internationaal 
verkeer. Dit akkoord met Belgocontrol werd een aantal maanden terug gesloten. Ten tweede werd 
vandaag de aanbesteding  gegund inzake de noodzakelijke investeringsmaatregelen om te zorgen dat de 
luchthaven EASA-conform wordt. Dit betekent dat de infrastructuren op punt zullen worden gesteld. Dat 
geldt niet alleen voor taxibanen, het gaat over noodzakelijke infrastructuur werken die voorzien zijn, 
aldus de gedeputeerde. Tegen 2020 zouden de basis structurele investeringen om de luchthaven EASA-
certificeerbaar te maken normalerwijze moeten gerealiseerd zijn.  
Een derde belangrijk punt volgens de gedeputeerde is dat je geen producten kan privatiseren die niet op 
punt zijn. Als men dan zou privatiseren doet men dit aan voorwaarden die voor de overheid allesbehalve 

attractief zijn op lange termijn. Vandaar dat de tijd wordt genomen om op al deze terreinen de stappen 
te zetten en dan de tijd te hebben om deze LEM, de exploitatiemaatschappij, een privaat karakter te 
geven, zonder dat de overheid, in dit geval de LOM, hiervan de dupe zal worden. De gedeputeerde durft 
te zeggen, na een heel moeilijk dossier en moeilijk parcours te hebben doorlopen, men vandaag op 
schema zit. De eerste resultaten zijn meer dan bemoedigend en de investeringen zijn op kruisnelheid 
aan het raken. De gedeputeerde denk dat de provincie daar ook zal scoren.  
Het laatste punt en misschien het moeilijkste punt volgens de gedeputeerde is het investeren in de 
economische ontwikkeling van de luchthaven. Eén van de perspectieven op dat vlak is dat men wenst om 
van Kortrijk-Wevelgem op vlak van zakenvluchten zowat de hub te willen maken voor alles wat te maken 
heeft met zakenvluchten. Meer bepaald voor zakenvluchten voor mensen komende uit het ganse 
Noordzeegebied, zijnde Scandinavië, Groot-Brittannië na de brexit, Duitsland enzomeer. Men wil streven 

naar de situatie dat naar het hart van Europa toe (Brussel), Kortrijk-Wevelgem voor zakenvluchten een 
preferentiële hub wordt en dit met al zijn faciliteiten. Een ander faciliteit waarnaar wordt gestreefd met 
de luchthaven is dat meer vliegtuigen met een grotere capaciteit aan passagiers Wevelgem zullen 
aandoen. De gedeputeerde heeft het hier niet over toeristen, maar over mensen die komen om aan 
business te doen. De gedeputeerde zegt dat dit reeds een aantal heel beloftevolle indicaties zijn. Men 
wenst een netwerk van sustainable airport te realiseren, een sustainable airport rond de Noordzee die 
uiteindelijk Wevelgem zou kunnen gebruiken om de hoofdstad van de EU te bereiken. Dit klinkt op 
vandaag misschien wat ambitieus als strategie, maar dit zijn de projecten die vandaag in volle 
ontwikkeling zijn zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dat de heer Vermeersch gelijk heeft 
wanneer hij stelt dat de privatisering van de exploitatie van de luchthaven tegen uiterlijk 2024 moet 
gerealiseerd zijn. Alle stappen om daartoe te komen werden gezet. De belangrijkste stap was de 
oubollige intercommunale structuur op te doeken. Intercommunales zijn een formidabel instituut 

geweest in de 20e eeuw, nu zijn we reeds de 21e eeuw en geeft Kortrijk-Wevelgem misschien een eerste 
illustratie van de ontwikkeling terzake, besluit de gedeputeerde. 
 
 
 
Repliek 
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De heer Vermeersch repliceert dat hij weet dat enkel de exploitatie van de luchthaven wordt 
geprivatiseerd. Als hij het antwoord van de gedeputeerde analyseert, meent de heer Vermeersch dat er 
nog maar weinig contacten zijn gelegd om effectief stappen te nemen in dit dossier.  
 
Vraag nr. M/2019/004 
van Gerda Schotte 
Communicatiebeleid 
 

Vraag 
Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, zegt recent in de krant ‘De Standaard’ verschillende 
keren een advertentie te hebben gezien voor de provincie West-Vlaanderen. De boodschap was dat de 
provincie super nuttig is. Dergelijke advertenties stonden al vóór de verkiezingen in de krant in het kader 
van een bekendmaking van de provincieraadsverkiezingen. Veel mensen wisten immers niet dat, naast 
de gemeenteraadsverkiezingen, er ook verkiezingen plaatsvonden voor de provincieraad. Mevrouw 
Schotte zegt dit zelf te hebben ervaren toen ze op de markt flyers uitdeelde. Na de verkiezingen nog 
verder dergelijke propaganda voor de provincie voeren in de krant lijkt de Groen-fractie een beetje 
overdreven. 
Naast dit gegeven werd begin januari aangekondigd dat de provincie een nieuw provinciemagazine zal 
uitbrengen dat in elke woonkamer van de provincie zal te vinden zijn. Mevrouw Schotte vraagt wat de 
bedoeling is van de advertenties in de krant na de verkiezingen, hoeveel de advertenties hebben gekost, 

wat de bedoeling is van het nieuwe provinciemagazine, met welke regelmaat het magazine in elke 
woonkamer zal te vinden zijn, hoe het magazine zal worden bedeeld, hoeveel het magazine zal kosten en 
of deze kosten in het budget 2019 zijn voorzien. De Groen-fractie vraagt zich af of beide elementen 
kaderen in een nieuw communicatiebeleid en of dit door de deputatie is beslist. 
 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat, als het aankwam op het krijgen van aandacht, de 
provincie in het verleden het niveau was dat tussen de mazen van het net viel. Gedeeltelijk is dit nog 
steeds het geval. Je merkt het vooral als er iets positiefs gebeurt. Gemeente en stad wijzen dan op hun 
realisaties en zeggen erbij dat ze ervoor gezorgd hebben dat de provincie ook voor dit of dat nog heeft 
bijgedragen. De heer Naeyaert geeft twee voorbeelden. Wat waterbeleid betreft geven bepaalde 
gemeenten aan dat ze investeren in de veiligheid van de burgers bij middel van bijvoorbeeld 

waterbekkens. Ergens wordt er dan bij vermeld ‘Met steun van de provincie’. Wat winkelbeleid betreft en 
het bieden van kansen aan de kleine handelaar loopt er in Torhout een project met een 
centrummanager. De middelen, ook voor promotie, komen voor een stuk uit een Europees project dat is 
aangebracht door de provincie, samen met de POM. Dat project loopt. Hierbij komt uiteindelijk de stad 
op het voorplan met de centrummanager. Het logo van de provincie is weliswaar aanwezig maar de 
provincie blijft voor een stuk onzichtbaar, maar is wel super nuttig. Als er daarentegen iets negatiefs 
gebeurt, bijvoorbeeld een vergunning die wordt verleend en waar er discussie is over mobiliteit, dan 
wordt er naar de bevolking een brief gestuurd met de melding ‘De provincie heeft beslist, … en de 
provincie dit en de provincie dat’. De provincie zit vaak daar waar de slagen vallen als er voor een 
bepaald deel van de bevolking iets negatief uitvalt en bij een positieve gebeurtenis is het vaak de andere 
partij die de zaken heeft verwezenlijkt. In het verleden is vanuit die positie, samen met gedeputeerde 

Guido Decorte die verantwoordelijk was voor communicatie, gekeken om aan te tonen wat de provincie 
doet en daar volop op in te zetten. Er zijn toen een aantal interne staatshervormingen gevolgd, waarbij 
de rol van de provincie werd gewijzigd, en waarbij het voor sommige mensen leek alsof de provincie was 
afgeschaft. Dat is helemaal niet het geval. Er zijn bepaalde bevoegdheden weggevallen, maar de 
provincie is meer dan ooit combattief om de grondgebonden bevoegdheden waar te maken. 
In die optiek is in de vorige legislatuur gekozen om een campagne op te zetten om te tonen wat de 
provincie doet en de boodschap te brengen dat de provincie inderdaad niet altijd super zichtbaar is, maar 
wel super nuttig is in hetgeen ze doet. Het is terecht dat de deputatie en de provincieraad de middelen 
hebben voorzien om de ludieke campagne ‘Jou provincie, niet super zichtbaar, wel super nuttig’ te gaan 
realiseren en dat daarop werd ingezet met advertenties en allerlei media. Ook de rubriek ‘Provinciaal 
Domein’ op Focus/WTV heeft daar enkele reportages aan gewijd. 
Ondertussen zijn er verkiezingen geweest en als afsluiter van de campagne naar aanloop van de 

provincieraadsverkiezingen was voorzien dat er een afsluitende advertentie zou zijn die erop wijst dat er 
een nieuwe provincieraad is die voor de burgers in een nieuwe legislatuur aan het werk gaat. De 
advertentie waarnaar mevrouw Schotte verwijst kadert in dat gegeven. 
Wat het huisblad betreft, een magazine die ook veel gemeenten uitgeven, daarmee wil de provincie 
aantonen wat ze in West-Vlaanderen voor de burger doet. Momenteel wordt één uitgave gemaakt die 
over de hele provincie zal worden verspreid. Deze uitgave zal worden geëvalueerd en pas dan zal worden 
bekeken hoe daarmee verder om te gaan. De heer Naeyaert meent dat de provincie naar de toekomst 
moet tonen dat ze mooi werk levert en hij wijst erop dat het tevens een democratische plicht is om aan 
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te tonen wat je doet. Het is belangrijk dat de burgers weten hoe ze op een bepaald moment ten aanzien 
van de provincies staan. Hij meent ook van mevrouw Schotte te kunnen zeggen dat ze een ‘gelover’ is in 
de provincies, want ze is voor een tweede keer in de provincieraad verkozen. Moest ze niet geloven in de 
provincieraad, dan zou ze nu niet in de raad zitten. Tot slot zegt hij dat de communicatie in de komende 
maanden verder aan bod zal komen in de commissie. 
 
Repliek 
Mevrouw Schotte dankt de heer Naeyaert en zegt dat ze erin kan komen dat er vóór de verkiezingen in 

de krant een campagne is gevoerd. Of een campagne na de verkiezingen om de provincie beter bekend 
te maken nog effect zal hebben, daar kan men vragen bij stellen. Wat het huisblad betreft had mevrouw 
Schotte begrepen dat het blad met een bepaalde periodiciteit zou worden uitgegeven. Dat blijkt nu 
eenmalig te zijn, met een evaluatie. Dat zal dan blijken en mevrouw Schotte hoopt op dat moment ook 
meer informatie te verkrijgen over de kostprijs. 
 
Vraag nr. M/2019/005 
van Patrick De Klerck 
Zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen 
 
Vraag 
De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, zegt dat de West-Vlaamse ruimte beperkt is en dat het 

aangewezen is om weloverwogen en op het duurzaamheidsbeginsel gestoelde beslissingen te nemen 
over ruimtelijke ingrepen. Het is zeker het geval voor bedrijventerreinen. De taakstelling ‘Ruimte voor 
bedrijven’ moet in een ondernemende provincie als West-Vlaanderen gebaseerd zijn op een dubbele 
taakstelling. Enerzijds is er het optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen via 
bedrijventerreinenmanagement, het realiseren van hoog rendement, multimodale ontsluiting en 
dergelijke meer. Anderzijds zijn er in functie van ‘Ruimte om te ondernemen’ nieuwe bedrijventerreinen 
nodig die oordeelkundig en weloverwogen moeten worden aangesneden, onder andere in functie van de 
principes van het eigen structuurplan van de provincie, maar ook van het beleidsplan ruimte Vlaanderen, 
het groen boek, het witte boek en de strategische visie op een duurzaam ruimtegebruik. 
Op dinsdag 15 januari vond in de provincieraadszaal een informatiesessie plaats over het alloceren van 
bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. In het licht van het subsidiariteitsbeginsel van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO) kregen de provincies de belangrijke taak toebedeeld om economische 

subregio’s te ondersteunen en geografisch de reserve aan ruimtepakketten te specifiëren. Naar 
aanleiding van de studieberekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen besliste de 
Vlaamse regering dat de provincie West-Vlaanderen beroep kan doen op een reservepakket aan 
bedrijventerreinen van maar liefst 430 hectare. Dat is belangrijk om naar de toekomst toe economische 
zuurstof aan de bedrijven te geven. Het is aan het provinciebestuur om, in overleg met de lokale 
overheden en andere stakeholders, concrete locaties voor te stellen. In het licht van een participatief 
proces worden de West-Vlaamse gemeenten per subregio individueel uitgenodigd voor een overleg 
inzake potentiële sites. De heer De Klerck vraagt in dat verband of de provincieraadsleden zullen worden 
geïnformeerd over de taakstelling en de procedure, of de gedeputeerde haar visie kan toelichten op de 
toewijzing van de 430 hectare aan nieuwe bedrijfsgronden die voor West-Vlaanderen zijn voorzien in het 
Vlaams reservepakket en of ze meer duiding kan geven over de geplande inspraakprocedures.  

 
Antwoord 
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, zegt als antwoord op de eerste vraag dat de 
provincieraadsleden vanzelfsprekend zullen worden geïnformeerd over de taakstelling en de procedure 
die zal worden gevolgd. Het punt staat reeds geagendeerd op de volgende vergadering van de 
commissie. De infosessie vond toevallig plaats na de bijeenkomst hierover van de eerste commissie en 
ze zegt te erkennen dat het in de toekomst goed zou zijn dat de provincieraadsleden die in de materie 
geïnteresseerd zijn op dergelijke infosessie worden uitgenodigd. Nu waren de steden en gemeenten 
uitgenodigd en mevrouw Lahaye-Battheu erkent dat het in de toekomst wenselijk is om ook aan de 
provincieraadsleden een uitnodiging te bezorgen. 
Wat de visie betreft zegt mevrouw Lahaye-Battheu dat die duidelijk is en neerkomt op het maximaal 
inzetten op extra ruimte voor de West-Vlaamse bedrijven. Het provinciaal ruimtelijk beleid kent drie 

sporen, waarvan als eerste het voorzien van bijkomende bedrijventerreinen. Tijdens de vorige legislatuur 
is heel wat voorbereidend werk gebeurd, waaronder de opmaak van een behoeftestudie en het in kaart 
brengen van het bestaande aanbod via de POM. Belangrijk hierbij is de beslissing van de Vlaamse 
regering, waarbij aan de provincie West-Vlaanderen groen licht is gegeven voor 430 hectare bijkomende 
bedrijventerreinen, bestemmen onder voorwaarde. Het is aan de provincie om concrete locaties voor te 
stellen. De tweede lijn zijn de bestemde bedrijventerreinen die op heden niet zijn ontwikkeld. De 
activeringsteams worden hierbij ingezet om te kijken hoe de terreinen toch nog kunnen worden 
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ontwikkeld. Tot slot is er de derde lijn met het overleg- en denkproces dat de provincie wil opstarten, om 
te bekijken hoe bedrijventerreinen in de toekomst zuiniger en duurzamer kunnen worden ingericht. 
Het is niet de bedoeling en het zal ook niet mogelijk zijn om de bijkomende 430 hectare in één keer te 
bestemmen. Het pakket is bedoeld om bij te sturen waar er tekorten zijn. Er is een behoefteberekening 
die wijst in de richting van tekorten in de subregio’s Brugge, Roeselare en Waregem. Deze informatie 
wordt door de POM bijgehouden. De deputatie heeft beslist om die oefening te maken in elke subregio. 
Planningsprocessen duren vaak lang en daarom is het belangrijk om de oefening overal in de provincie te 
maken. De infosessies zullen bestaan uit een ronde doorheen de provincie, waarbij de steden en de 

gemeenten zullen worden bezocht. Daarbij zal er informatie worden verstrekt over de werkwijze die de 
provincie voorstelt om de ruimte te creëren en over de wijze waarop de provincie de steden en de 
gemeenten bij dat proces wil betrekken. De provincie is er zich van bewust dat er bij de 
gemeentebesturen verwachtingen worden geschapen. Men moet echter rekening houden met het feit dat 
er moet worden gewerkt binnen een Vlaams ruimtelijk kader en het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 
Niet elke gemeente zal in aanmerking komen voor een bijkomend bedrijventerrein, daarin moet men 
realistisch zijn. De visie en ambitie is echter heel duidelijk en komt neer op het maximaal inzetten op 
extra ruimte voor de West-Vlaamse bedrijven. 
 
Repliek 
De Heer De Klerck dankt mevrouw Lahaye-Battheu voor het antwoord. 
 

Vraag nr. M/2019/006 
van Johan De Poorter 
Streekproducten via de POM 
 
Vraag 
De heer Johan De Poorter, N-VA-raadslid, zegt dat hij recent in de pers heeft gelezen dat de rechtbank 
van koophandel de Ieperse vzw ‘Het beste van bij ons’ failliet heeft verklaard. De vereniging promootte 
meer dan 30 jaar alle streekproducten uit de Westhoek. ER is een curator aangesteld om het 
faillissement van de vzw verder op te volgen. De vzw werd in 1987 opgericht met als doel de promotie te 
voeren voor de West-Vlaamse- en de Westhoekstreekproducten. Later kreeg de vzw een subsidie om in 
heel de provincie actief te kunnen zijn. In 2015 werd de subsidie en de toelage stopgezet. De vereniging 
moest zijn activiteiten stopzetten en werd opgeslorpt door de POM, die de volledige voorraad overnam. 

De heer De Poorter is de vzw bijzonder dankbaar voor haar pionierswerk voor de Westhoek en de 
provincie. 
De POM nam de activiteiten van de vzw in handen en sinds enkele jaren zijn de acties opgenomen op de 
website ‘www.100procentwest-vlaams.be’. De website biedt een mooi overzicht van de West-Vlaamse 
producten. Een erkenningscommissie bespreekt voor de aanvragers de erkenning van het label voor 
streekproducten. Nu de POM de werking heeft overgenomen had de heer De Poorter graag een stand van 
zaken gekregen over de activiteiten en hij vraagt hoeveel de jaarlijkse subsidie aan de vzw ‘Het beste 
van bij ons’ bedroeg en hoeveel producten het label ‘100 procent West-Vlaams streekproduct’ hebben 
ontvangen. Het project is ook een samenwerking tussen de POM, Inagro, Westtoer en Unizo en met 
financiële steun van de Europese Unie en de Vlaamse en West-Vlaamse overheid. De heer De Poorter 
vraagt hoe die samenwerking in elkaar steekt en of hiervan een financieel overzicht kan worden 

gegeven. 
 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat men in deze materie drie zaken moet onderscheiden. 
Het eerste luik bevat de vraag naar financiering en resultaten uit het verleden. Een tweede luik is de 
vraag wat er verder met het project gaat gebeuren en het derde luik slaat op het waarom van het 
project. 
In de jaren tachtig is in de Westhoek een vrij vernieuwend en creatief initiatief gestart dat vanuit de 
provinciale niveaus een grote appreciatie kreeg. De vzw werd in de periode vóór 2012 vanuit de 
provincie ondersteund met een dotatie die in orde van grootte neerkwam op 15.000 euro per jaar, wat 
ongeveer 40 % uitmaakte van de werkingsmiddelen van de betrokken vzw. De vzw heeft met de dotatie 
goed werk geleverd. In de periode 2012 - 2013 is er aan die operatie een vervolgverhaal gebreid in het 

kader van de PDBO-projecten. Als de heer De Poorter spreekt van Europese, Vlaamse en andere steun 
dan vermoedt de heer de Bethune dat hij naar die periode verwijst. Hij heeft het bedrag niet zelf kunnen 
verifiëren maar hierbij zou 40.000 euro zijn vrijgemaakt voor de periode 2014, 2015 en begin 2016. De 
provincie is hierbij voor 20 % tussengekomen. De provincie heeft de activiteiten dus verder ondersteund, 
maar dan wel in het kader van een Europees en Vlaams initiatief onder het PDBO-label. 
Ondertussen hebben ongeveer 140 hoeveproducten het label ‘100 procent West-Vlaams’ ontvangen en 
zijn er 139 streekproducenten. De aangroei van het aantal erkende producten kent een gemiddelde van 
16 % per jaar. 
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Het gaat om een zeer verdienstelijk initiatief met positief resultaat. Het initiatief was echter deels aan het 
uitdeinen om redenen waarop de heer de Bethune tijdens de raad niet dieper zal op ingaan. Het 
belangrijke van het verhaal is echter dat er in de nieuwe legislatuur nog meer dan in het verleden zal 
worden ingezet op de korte keten, niet alleen als een landbouwgeheel maar ook als een gegeven in de 
West-Vlaamse economie in het algemeen. Het pionierswerk dat via de streekproducten is geleverd krijgt 
bijgevolg navolging in een ruimere context. Dit veronderstelt een grondige herstructurering van de 
aanpak. In de komende maanden zal de fundering hiervoor worden geconsolideerd met een 
heroriëntering van hetgeen op dat terrein noodzakelijk is. West-Vlaanderen heeft immers het artisanale 

kunnen, de creativiteit en de ondernemersdynamiek om in een samenwerking de consumenten te 
overtuigen om kwalitatief West-Vlaams te spelen, de CO2 afdruk te verminderen en de korte keten als 
economisch principe verder gestalte te geven, zonder te vervallen in een vorm van negatief chauvinisme. 
 
 
 
Repliek 
De heer De Poorter dankt de heer de Bethune en zegt dat hij vanuit de N-VA -fractie op alle steun kan 
rekenen om verder de lokale economie en de kleine handelaars te ondersteunen en de korte keten te 
promoten. 
 
Vraag nr. M/2019/007 

van Maarten Tavernier 
Provinciale agentschappen 
 
Vraag 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat in de komende maanden mandaten zullen worden 
ingevuld in aan de provincie gelinkte organisaties, met als belangrijkste de provinciale agentschappen 
Inagro, POM en Westtoer. In de statuten van die agentschappen staan een aantal provinciale 
vertegenwoordigers, variërend tussen 13 en 7. Dat was vanuit het verleden in een situatie dat er 72 
provincieraadsleden waren. Ondertussen bestaat de provincieraad uit 36 leden. De heer Tavernier vraagt 
welke initiatieven de provincie zal nemen om het aantal vertegenwoordigers in de agentschappen af te 
stemmen op het verminderd aantal raadsleden. 
 

Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het klopt dat de meeste functies die in de verschillende 
organisaties zullen worden opgenomen tijdens de komende twee maanden aan bod zullen komen. In 
februari zal het hierbij gaan om de belangrijkste koninginnestukken van het provinciaal beleid dat via 
agentschappen wordt gerealiseerd. Hij beaamt dat het aantal provincieraadsleden is verminderd, maar 
wijst erop dat het werk van de agentschappen en de manier van werken niet is veranderd. Vandaar is 
het niet evident om het aantal raadsleden in die organisaties te halveren omdat het aantal 
provincieraadsleden is gehalveerd. Het is ook niet mogelijk op basis van decretale en wettelijke 
argumenten. 
In de eerste commissie van de voorbije week werd door de heer Ravyts gevraagd om een werkpunt te 
maken van het feit dat raadsleden moeten worden betrokken bij het beleid van de provincie. Ook de 

heer Pillaert heeft in een zitting gevraagd om de raad voldoende te betrekken bij de werking van de 
agentschappen waar een belangrijk deel van het beleid wordt gerealiseerd. De heer Naeyaert is dan ook 
van mening dat er geen automatisme moet zijn tussen het halveren van het aantal provincieraadsleden 
en de vertegenwoordiging in de belangrijke agentschappen. Betrokkenheid van de provincieraadsleden in 
de agentschappen vraagt een goede vertegenwoordiging van de provincieraadsleden in de 
agentschappen. In de raad van bestuur van Inagro zitten enerzijds heel wat vertegenwoordigers met een 
bepaalde functie van buiten de provincieraad en anderzijds moet de provincieraad in de raad van bestuur 
de meerderheid behouden, wat een bepaalde constellatie geeft die ervoor zorgt dat het niet mogelijk is 
om het aantal provincieraadsleden in die raad te verminderen. De discussie agentschap per agentschap 
is gepland op de volgende bijeenkomst van de provincieraad. 
 
Repliek 

De heer Tavernier dankt de heer Naeyaert en vreest dat hij de heer Naeyaert moet tegenspreken. Hij 
vraagt hem om er de statuten van Inagro op na te lezen. In de statuten is een meervoudig stemrecht 
opgenomen, waardoor de provinciale vertegenwoordigers altijd meer stemmen hebben dan de 
vertegenwoordigers van andere organisaties en geledingen. Hij ziet dan ook geen enkele wettelijke 
belemmering om het aantal raadsleden in de agentschappen te verminderen. 

*** 

 

 


