
 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - schriftelijke & mondelinge vragen - maart 2019 – Nr. 3    1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Bijlage  

bij het zittingsverslag en notulen van 
de provincieraad van 28.03.2019 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

schriftelijke & mondelinge vragen 

maart  2019 

 

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - schriftelijke & mondelinge vragen - maart 2019 – Nr. 3    2 
 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

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

 Bart Naeyaert, gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, plattelandsbeleid, 
landbouw en visserij, integraal waterbeleid, omgevingsvergunningen, 
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/2019/19 
van de heer Maarten Tavernier (Groen) 
van 28.02.2019 
 
Vraag betreffende de samenstelling van de kabinetten van verschillende 
gedeputeerden 
 
 
Vraag: 
 

Geachte,  

 

Graag wil ik een overzicht ontvangen van de samenstelling van de kabinetten van 

de verschillende gedeputeerden:  

 

- De nieuwe kabinetten vanaf 2019 in de nieuwe legislatuur 

 

- De vroegere kabinetten in 2018 in de vorige legislatuur 

 

Vriendelijke groeten,  

 

 

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 
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Antwoord: 
 

Geachte heer Tavernier,  

 

In navolging van uw schriftelijke vraag d.d. 28/02/2019, kunnen we u het 

volgende antwoord meedelen in verband met de samenstelling van het 

kabinetspersoneel  

voor de jaren 2018 en 2019. 

 

 

Voor 2018 was de samenstelling van de kabinetten van de 6 gedeputeerden als 

volgt: 

 
 

Voor 2019 (met ingang van 3 december 2018) zijn er nog 4 gedeputeerden en 

bijgevolg ook 4 kabinetten.  
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De samenstelling van deze nieuwe kabinetten ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met oprechte groeten 

 

 

Bart Naeyaert 

eerste gedeputeerde   

 
 
 
  
 
 
 
  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - schriftelijke & mondelinge vragen - maart 2019 – Nr. 3    7 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

GEEN VRAGEN  
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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/2019/17 
van de heer Patrick De Klerck 
van 19.03.2019 

 
Vraag ivm strategisch project De Sol 

 
Vraag: 
 

Beste, 
 

Graag wil ik volgende schriftelijke vraag indienen : 

 

“In een persartikel omtrent de ontwikkeling van Strategisch Projectgebied De Sol, 

las ik recentelijk de uitspraak van de Burgemeester van Blankenberge, waarin 

werd gesteld dat een nieuwe studie van het provinciebestuur zou aantonen dat 

het project van de golfontwikkeling niet haalbaar is.  

 

Dit verbaast me enigszins, gezien tot voor kort door de provincie verwoede en 

gewaardeerde pogingen ondernomen werden om tot een overeenkomst te komen 

met de grondeigenaren, alsmede de partners op eenzelfde lijn te krijgen 

(provincie, stad, PMV). 

 

In ben dan ook zo vrij te vragen: 

 

1. Klopt het dat er een nieuwe studie, door Oriëntes of een ander 

studiebureau, werd opgemaakt ? 

 

2. De haalbaarheid van het project was in de eerste plaats afhankelijk van de 

mogelijkheid tot realiseren van een 250 à 400 wooneenheden (en een 

akkoord met de grondeigenaars). Hierbij werd steeds gesteld dat de 

partners zouden kiezen voor het minimum mogelijk aantal. Klopt dit ? 

 

3. Zullen er in de toekomst voor nieuwe dergelijke dossiers maatregelen 

worden genomen zodat een flagrant en éénzijdig opzeggen van 

samenwerkingsakkoorden zullen worden doorgerekend ifv de geleverde 

kosten/inspanningen ?” 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Patrick De Klerck 

 

Provincieraadslid 
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Antwoord: 
 

Geachte,  

 

Het studiebureau Oriëntes heeft in opdracht van de provincie vroeger de financiële 

haalbaarheid van het strategisch project De SOL te Blankenberge onderzocht. Het 

uitgangspunt van het project de Sol is steeds geweest om een project te 

realiseren dat financieel haalbaar is, waarbij de investeringen door een private 

ontwikkelaar worden gerealiseerd.  

 

Er werden geen nieuwe studies uitbesteed door de provincie, die zouden aantonen 

dat de golfontwikkeling niet haalbaar is.  

 

De haalbaarheid van het project was in de eerste plaats afhankelijk van de 

mogelijkheid tot het realiseren van 250 à 400 wooneenheden (en een akkoord 

met de grondeigenaars). Hierbij werd steeds gesteld dat de partners zouden 

kiezen voor het minimum mogelijk aantal. In het overleg met het nieuwe 

stadsbestuur werd dit nogmaals bevestigd.  

 

De deputatie heeft zelfs voorgesteld om dit in een apart besluit in de deputatie te 

bekrachtigen.  

 

De provincie zal uit deze ervaring bij het opmaken van nieuwe 

samenwerkingsovereenkomsten erover waken dat bij eenzijdige opzegging kosten 

kunnen worden doorgerekend.  

De juridische mogelijkheden worden hiervoor verder onderzocht.  

 

Met oprechte hoogachting, 

 

Namens de deputatie : 

 

De Directeur, De gedeputeerde voor ruimtelijke  

 ordening, 

 

 

Stephaan Barbary Sabien Lahaye-Battheu 
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Vraag nr. S/2019/25 
van mevrouw Gerda Schotte (Groen) 
van 11.03.2019 
 
Vraag ivm aankoop dienstwagens 

 

Vraag: 
 

Schriftelijke vraag aan de deputatie betreffende de aankoop van 

dienstwagens. 

 

De nieuwe deputatie is sinds december 2018 aangesteld.  

 

Kan U mij laten weten welke wagens werden aangekocht voor de 

vier gedeputeerden, de voorzitter van de provincieraad, de 

gouverneur en (eventueel) de griffier. (type, bouwjaar, soort 

brandstof). 

 

Kan U mij ook laten weten of de gedeputeerden, de voorzitter van 

de provincieraad en de gouverneur over een chauffeur beschikken ? 

 

Wat is er gebeurd met de wagens van de gedeputeerden en de 

voorzitster van de vorige legislatuur ?  

Indien zijzelf deze wagens konden behouden, tegen welke 

voorwaarden was dit dan ? 

 

Gerda Schotte 
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Antwoord: 

 
Geachte mevrouw Schotte, 

 

U diende een schriftelijke vraag in waarbij u enkele vragen had over de aankoop van 

dienstwagens deputatie. 

 

Vraag 1:  

Kan U mij laten weten welke wagens werden aangekocht voor de vier gedeputeerden, 

de voorzitter van de provincieraad, de gouverneur en (eventueel) de griffier. (type, 

bouwjaar, soort brandstof). 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de dienstvoertuigen die momenteel gebruikt 

worden door de 4 gedeputeerden, de gouverneur en de griffier. De voorzitter van de 

provincieraad beschikt niet over een provinciaal dienstvoertuig.  

 

Persoon Merk en 

type 

Nummerpl

aat 

Voertuig 

eerst in 

gebruik  

Brandst

of 

Voorziene 

vervangin

g 

Ged. 

Naeyaert 

Volkswagen 

Sharan 

1KSE865 22.06.2015 diesel 2021 

Ged. de 

Bethune 

Audi A6 1SSE932 13.08.2013 diesel 2019 

Ged. 

Lahaye-

Battheu 

BMW 525 1CWF690 12.03.2012 diesel 2021 

Ged. 

Vanlerbergh

e 

Audi A5 1RDP609 24.05.2011 diesel 2019 

Gouverneur BMW 520 1HKE987 07.08.2014 diesel 2019 

Griffier  BMW 330e 1PNN156 12.08.2016 plug-in 

hybride 

2021 

 

De dossiers voor vervanging van de huidige voertuigen voor de gedeputeerden de 

Bethune, Vanlerberghe en de gouverneur zijn opgestart.  

 

 

Vraag 2:  

Kan U mij ook laten weten of de gedeputeerden, de voorzitter van de provincieraad en 

de gouverneur over een chauffeur beschikken ? 

 

De dienst Accommodatie beschikt over een poule van 6 chauffeurs (5 voltijdse en 1 

persoon die 4/5 werkt) om vervoeropdrachten uit te voeren. De chauffeurs zijn niet 

vast verbonden aan de kabinetten. Alle provinciale diensten en kabinetten kunnen na 

het indienen van een aanvraag beroep doen op een chauffeur, voor personen- en 

materiaalvervoer.  
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Bij vervoer van personen ontvangt de dienst Accommodatie opdrachten voor 

dienstverplaatsingen van gedeputeerden, gouverneur, voorzitter provincieraad en de 

decretale graden.  

 

Vanuit de diensten zijn er aanvragen voor de provinciale chauffeurs voor vervoer van 

o.a. drukwerken (grafische dienst), post (koerier)  of materiaal n.a.v. evenementen, 

manifestaties, tentoonstellingen, opendeurdagen e.d. 

 

 

Vraag 3:  

Wat is er gebeurd met de wagens van de gedeputeerden en de voorzitster van de 

vorige legislatuur ? Indien zijzelf deze wagens konden behouden, tegen welke 

voorwaarden was dit dan ? 

 

 De voorzitster provincieraad kreeg geen wagen toegewezen.  

 

 De auto’s van de gedeputeerden Naeyaert en de Bethune worden voorlopig 

verder door hen gebruikt. 

 

 De BMW 525 (nummerplaat 1CWF690) ex Guido Decorte is in dienst bij ged. 

Lahaye-Battheu (zie vraag 1). 

 

 De Audi Q3 (nummerplaat 1SSE823) ex Myriam Vanlerberghe werd 

overgeheveld naar de chauffeurs Accommodatie.  

 

 Daarentegen verhuisde de Audi A5 (nummerplaat 1RDP609) van de chauffeurs 

naar ged. Jurgen Vanlerberghe. 

 

 De voertuigen van Carl Vereecke en Franky De Block werden na hun 

legislatuur door hen overgenomen in de staat waarin de auto’s zich bevonden. 

Restwaarde van deze auto’s werd bepaald door erkend expertisebureau West-

Expert. Voertuigen zijn gekeurd geweest voor verkoop. Het dossier voor 

overname van de voertuigen werd goedgekeurd door de huidige deputatie in 

zitting van 06/12/18. De verkoopovereenkomsten tweedehandswagen zijn 

door alle betrokken partijen ondertekend en verkoopfacturen werden 

opgemaakt.  
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Persoon Merk 

en 

type 

Nummerplaat Voertuig 

eerst in 

gebruik  

Kilometerstand Prijs  

Carl 

Vereecke 

BMW 

330 D 

1SSE424 23.07.13 133.265 km. 16.940 

€ 

Franky De 

Block 

Audi A6 1SSE752 13.08.13 144.376 km. 12.480 

€ 

 

 

In de hoop u hiermee van dienst te zijn, verblijven wij inmiddels met de meeste 

hoogachting. 

 

Namens de deputatie, 

 

Voor de provinciegriffier, De gedeputeerde voor  

De directeur accommodatie, algemene en ondersteunende 

  dienstverlening  

 

 

 

Nele DEPREZ Sabien LAHAYE-BATTHEU  
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JURGEN 
VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
MOBILITEIT, LANDINRICHTING 
 
 
 

Vraag nr. S/2019/18 

van de heer Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) 

van 25.02.2019 

 

Vraag ivm groepsaankopen en iChoosr  

 

Vraag: 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Gelieve hierbij een schriftelijke vraag te willen vinden gericht aan gedeputeerde 

Jurgen Vanlerberghe: 

 

We stellen vast dat de provincie voor de groepsaankopen elektriciteit en gas 

steevast met de onderneming iChoosr samenwerkt.  

 

Gebeurt dit via een aanbesteding?  

 

Betaalt de provincie iChoosr voor de diensten of ontvangt iChoosr op één of 

andere manier een vergoeding?  

 

Mogen we ervan uitgaan dat de provincie niets verdient aan de groepsaankopen 

(niet deelt in de commissie per overgestapte klant en ook niets ontvangt van 

iChoosr)?  

 

Over de contacten tussen de administratie en iChoosr enerzijds en de deputatie 

en iChoosr anderzijds: hoe verlopen deze contacten (telefonisch, vergaderingen, 

lunchafspraak, enz.) en waar vinden deze contacten plaats (adres)?   

 

Welke eisen worden opgelegd aan deelnemers van de veiling én heeft de provincie 

hier inspraak in (of bepaalt iChoosr de spelregels)?  

 

Welke maatregelen neemt de provincie opdat zo veel mogelijk leveranciers 

kunnen deelnemen aan de veiling?  

 

Wordt de veiling bijgewoond door een deurwaarder?  

 

Welke controles heeft de provincie ingebouwd om er zich van te verzekeren dat de 

veiling eerlijk en correct verloopt? 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Wouter Vermeersch 
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Antwoord: 

 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 25 februari 2019 m.b.t. ‘Groepsaankopen en iChoosr’ kunnen 

we als volgt antwoorden: 

 

Uw eerste vaststelling is fout: de provincie werkt niet steeds met iChoosr. In 

2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 werd met een andere partner samengewerkt. De 

partner wordt steeds geselecteerd door middel van een aanbesteding. We 

vervangen dan ook in het antwoord op uw volgende vragen de naam ‘iChoosr’ 

door ‘contractpartij’.  

 

De contractpartij die de veiling organiseert ontvangt van de leverancier die de 

veiling wint een vergoeding per aansluiting (EAN) waarvoor de klant ingaat op het 

aanbod. Deze vergoeding vindt haar oorsprong in het feit dat leveranciers voor 

nieuwe klanten die ze werven via groepsaankopen geen eigen marketing- of 

acquisitiekosten dienen te maken, maar dat deze kosten gemaakt worden door de 

organisatoren van de groepsaankoop. Een deel van die vergoeding wordt 

doorgestort aan het provinciebestuur. De hoogte van de vergoeding is één van de 

gunningscriteria bij het toekennen van de groepsaankoop. De aldus bekomen 

vergoeding wordt door de provincie opnieuw geïnvesteerd via subsidies die 

toegekend worden via het klimaatreglement. 

 

De contacten tussen de contractpartij en het provinciebestuur verlopen enkel via 

de administratie. Om de twee weken is er een telefonisch overleg. Indien nodig 

komen de administratie en de contractpartij fysiek samen in het Boeverbos of in 

het kantoor van de contractpartij. 

 

De deelnemers aan de veiling moeten aan heel wat eisen voldoen.  

 

Deze worden gebundeld in een document dat in samenspraak met de 

administratie van de provincie wordt opgesteld. Het document bevat volgende 

onderdelen: 

 

- Doelstelling 

 

- Data van indienen voorstel, beslissingsperiode, communicatie, … 

 

- Projectmatige aanpak: overstapproces, leveranciersdeelname, overstapdatum, 

productnaam, website, welkomstcommunicatie, communicatie met deelnemers, 

verlengingscommunicatie, klantenservice, data-uitwisseling, overstap, 

gegevens van deelnemers, winnende leverancier, informatie-uitwisseling, 

vernietiging exportbestanden, … 

 

- Gegevens geveilde groepsaankoop 

 

- Veilproces 

 

- Vergoeding 

 

- Leveranciersvoorwaarden 

 

- Productvoorwaarden 
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- Prijsvoorwaarden 

 

- Overige voorwaarden 

 

- Aan te leveren documenten 

 

Alle leveranciers erkend door de VREG kunnen deelnemen aan de veiling. De 

provincie spreekt met de contractpartij af dat ze alle leveranciers bezoeken en 

uitnodigen om deel te nemen.  

 

De veiling wordt niet bijgewoond door een deurwaarder. Na publicatie krijgen alle 

deelnemende leveranciers het winnende aanbod te zien. Dit geeft hen de kans om 

onregelmatigheden aan te vechten. Noch de VREG, nog een leverancier heeft in 

de afgelopen tien jaar onregelmatigheden vastgesteld. 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

Peter Norro 

Directeur MiNaWa 

 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 
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Vraag nr. S/2019/23 
van de heer Luc Coupillie 
van 11.03.2019 
 
Vraag i.v.m. fietspad Elverdinge-Zuidschote/Lizerne 
 
Vraag: 

 

Geachte 
 
In navolging van een eerdere schriftelijke vraag (maart 2018) voor het aanleggen 
van een fietspad tussen Elverdinge en Zuidschote / Lizerne stel ik volgende 
opvolgingsvraag. 
Het dorp Elverdinge is met een fietsroute nu reeds ontsloten van Elverdinge naar 
Vlamertinge en van Elverdinge naar Boezinge. Een ontsluiting richting Woesten 
en richting Brielen zal er komen bij de aanpak van de gewestweg N8 en is 
uiteraard Vlaamse materie. 
 
Daarnaast is er de uitdrukkelijke vraag van bewoners uit Elverdinge en 
Zuidschote en de dorpsraad van Elverdinge om het fietspad tussen Elverdinge en 
Zuidschote (3,9 kilometer) / Lizerne (4,5 kilometer) aan te leggen. 
 
Stad Ieper heeft samen met de bevoegde toenmalige gedeputeerde reeds 
aangegeven bij de opening van het fietspad tussen Elverdinge en Vlamertinge om 
dit nieuw project te steunen. Dit traject lag begin 2018 nog niet op het 
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.  
Het was de bedoeling het dossier nog in 2018 opnieuw voor te leggen aan de 
provinciale mobiliteitsraad. Als er een gunstig advies kwam, zou aan de deputatie 
voorgesteld worden om het traject op te nemen in het BFF, waarna de planning 
tot realisatie (startnota, projectnota…) kan opgestart worden. 
 
Graag hadden we een jaar later de stand van zaken, visie en planning van dit 
project vernomen. 
Dank voor de antwoorden. 
 

Met genegen groet, 
 

Provincieraadslid Luc Coupillie 
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Antwoord: 
 

 

Geacht Raadslid,  

 

In antwoord op uw vraag kunnen wij meegeven dat de stad Ieper, in afspraak met 

de provincie, opnieuw een gemotiveerde aanvraag heeft ingediend om de 

verbinding Elverdinge-Zuidschote-Lizerne te selecteren op het bovenlokaal 

functioneel fietsroutenetwerk.  

 

Deze aanvraag werd behandeld op de Provinciale Mobiliteitsraad van 29 mei 2018.   

 

Het voorstel voor de selectie van de Steenstraat tussen Elverdinge en Zuidschote-

Lizerne werd, ook door de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, gunstig 

geadviseerd. Bijgevolg werd de opname van de Steenstraat in het bovenlokaal 

functioneel fietsroutenetwerk goedgekeurd op de deputatiezitting van 28 juni 

2018.  

 

Hierdoor komt de aanleg van een fietspad langs de Steenstraat in aanmerking 

voor betoelaging vanuit het fietsfonds.  

 

Onder meer omwille van de verkiezingen en de installatie van het nieuwe 

stadsbestuur en de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan is er nog geen 

project opgestart. Wij verwachten dat de stad Ieper hiertoe binnenkort de nodige 

stappen zal zetten.  

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.  

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

Evert de Pauw, Jurgen Vanlerberghe, 

 

diensthoofd  gedeputeerde voor mobiliteit   
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Vraag nr. S/2019/21 
van de heer Jan Van Meirhaeghe 
van 04.03.2019 
 

Vraag i.v.m. de bereikbaarheid langs de  Damse Vaart voor bewoners 

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Op de provincieraad van 20 december 2018 werd beslist het jaagpad langs de 

Damse Vaart vanuit Brugge richting Nederland om te vormen tot fietssnelweg. 

Link: https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-plant-aanleg-fietsstraat-

langs-provinciedomein-damse-vaart-brugge  

 

Maar langs dat jaagpad zijn er heel wat woningen en voor de bewoners is dat 

jaagpad de enige weg om met de wagen van en naar hun huis te rijden. 

 

Nu al zijn er veel conflicten en opmerkingen, vooral van boze fietsers. Velen zijn 

immers overtuigd dat dit een pad is uitsluitend voor fietsers. Het omvormen van 

het jaagpad tot fietssnelweg zal deze problematiek alleen maar doen toenemen. 

 

Tot 2 jaar geleden konden bewoners het traject op het jaagpad beperkt houden 

door via de Gemeneweidestraat naar Koolkerke te rijden. Maar intussen werd hier 

een tractorslot geplaatst zodat deze route niet meer mogelijk is.  

 

 

Vragen:  

 

- Welk is het tijdspad voor deze omvorming naar fietssnelweg? 

 

- Welke maatregelen voorziet men om de veiligheid van zowel fietsers als 

gemotoriseerd vervoer te waarborgen. 

 

- Welke maatregelen voorziet men om conflicten tussen wagens en fietsers 

te vermijden? 

 

- Is het terug openstellen van de Gemeneweidestraat een optie? 

 

Dank voor uw antwoorden. 

 

Jan Van Meirhaeghe 

 

 

 
 

 
  

https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-plant-aanleg-fietsstraat-langs-provinciedomein-damse-vaart-brugge
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/provincie-plant-aanleg-fietsstraat-langs-provinciedomein-damse-vaart-brugge
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Antwoord: 
 
Verstuurd 22.03.2019 

  
Geacht Raadslid,  

 
In antwoord op uw vragen m.b.t. de bereikbaarheid van de Damse Vaart voor de 
bewoners kunnen wij het volgende meegeven: 
 
De aanpassing van het jaagpad langs de Damse Vaart tot fietssnelweg zal in 
opeenvolgende fasen verlopen. De eerste fase, de herinrichting van de J. Van 
Praetstraat tot de Fortbekeweg, is deze maand van start gegaan met werken 

uitgevoerd door Elia voor het doortrekken en vervangen van hoogspanningskabels 
tussen Brugge en Eeklo. Deze werken zouden beëindigd moeten zijn tegen 1 mei, 
waarop de aannemer van de provincie kan starten met de werken van de bovenbouw. 
De betrachting is om nog voor het bouwverlof af te werken, dit onder voorbehoud van 
onvoorziene omstandigheden. Tijdens de werken blijft het jaagpad toegankelijk voor 
auto’s van de omwonenden. In de volgende jaren zullen verdere wegvakken van de 
Damse Vaart richting Nederland aangepakt worden. 

 
De omgeving van gronddam wordt eveneens heringericht i.s.m. de stad Brugge.  
Tussen de J. Van Praetstraat en de Fortbekeweg krijgt het jaagpad het statuut van 
fietsstraat, wat duidelijk zal aangegeven worden met signalisatie. Dit schept klaarheid 
zowel voor auto’s als voor fietsers. Fietsers weten dat er auto’s toegelaten zijn; auto’s 
weten dat ze achter de fietsers moeten blijven en niet mogen inhalen.  

 
Het afsluiten van de Gemeneweidestraat is een maatregel genomen door de stad 
Brugge. Voordeel is dat er minder autoverkeer, enkel bestemmingsverkeer, is op het 
jaagpad, waardoor er uiteraard minder conflicten zijn met fietsers.  
 
Voorlopig lijkt het opnieuw openstellen van de Gemeneweidsetraat dan ook niet aan de 
orde.  

 
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.  
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie 

 

 
Evert de Pauw           Jurgen Vanlerberghe 
 
Diensthoofd      Gedeputeerde 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken werd en waarop 

laattijdig werd geantwoord 
 
 
 

Vraag nr. S/2019/7 

van de heer Patrick De Klerck 

van 28.01.2019  

verstuurd op 29.03.2019 

schriftelijke vraag gericht aan gedeputeerde Vanlerberge 

 

 

Vraag ivm groepsaankopen & zonnepanelen 

 

Vraag: 

 

Geachte Heer Gedeputeerde, 

 

Mag ik volgende schriftelijke vraag aan u voorleggen:  

 

Ik ontving een vraagstelling van een gezin dat in 2017 zonnepanelen op hun huis 

liet installeren. 

 

Nu na een volledig jaar (2018) op zonne-energie, kan het gezin de balans 

opmaken van verbruik en winst of verlies. 

 

Dit valt zeer positief uit, maar toch ziet men een hiaat in het systeem. 

 

1/ de jaarlijkse meteropname gebeurt op 1 februari van elk jaar. 

 

2/ bewust zoekt het gezin de beste of goedkoopste leverancier en doet dit al een 

vijf tal jaar via de groepsaankoop van de Provincie West-Vlaanderen.  

Echter is die omschakeling altijd rond 1 mei. 

 

Wat ziet men nu?  

Omdat er tweemaal per jaar een meteropname is, en de meter dan iedere keer 

terug op ‘0’ gezet wordt, maakt het gezin winst in de zomermaanden, echter 

verlies in de periode feb-april. 

 

Voor ‘winst’ krijgt men niets, voor ‘verlies’ dient er betaald te worden.  

 

Men kan begrijpen dat het niet meer kan zoals in het verleden maar wie een 

bijdrage levert aan een propere energie en helpt om dit probleem zoveel mogelijk 

op te lossen, zou toch een betere behandeling mogen krijgen en niet de dupe 

worden van dergelijke stugge regelingen. België en Vlaanderen staat in de 

bovenste rang wat energiekost betreft, met allerhande extra kosten (distributie, 

oplossen van het probleem groene stroom certificaten) en dan komt dit er nog bij.  

 

In Nederland zou men weer gewagen van een typisch Belgisch probleem met de 

nodige hilariteit. 
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Het voorstel om de berekeningen éénmaal per jaar vanaf dezelfde datum te laten 

starten is een mogelijke oplossing. 

 

Graag uw standpunt inzake deze vraagstelling aub. 

 

Met dank en vriendelijke groeten, 

 

Patrick De Klerck 

 

Provincieraadslid 

 

 

Antwoord: 

 

 

Geacht Provincieraadslid,  

 

Op uw schriftelijke vraag kunnen we als volgt antwoorden:  

 

Een verandering van energieleverancier kan voor de deelnemers aan de 

groepsaankoop met zonnepanelen inderdaad leiden tot een productieverlies 

omwille van de bijkomende meteropname. 

 

Om aan dit probleem te verhelpen hebben we met de winnende leverancier een 

ruimere overstapperiode afgesproken voor de deelnemers aan de groepsaankoop 

met zonnepanelen 

 

- Voor deelnemers zonder zonnepanelen loopt de overstapperiode vanaf 1 mei 
2019 tot uiterlijk 1 december 2019.  

 

- Voor deelnemers mét zonnepanelen loopt deze periode tot en met 1 april 
2020. 

 

Op deze manier kunnen de bezitters van zonnepanelen met een jaarlijkse 

meteropname na 1 december 2019 hun overstap afstemmen op de timing van de 

jaarlijkse meteropname en aldus een mogelijks productieverlies vermijden. 

 

Met hoogachting, 

 

Peter Norro Jurgen Vanlerberghe 

Directeur MiNaWa Gedeputeerde 
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I.3. 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. 
28.03.2019 
 

 

 

 

Vraag nr. M/2019/017 

van de heer Immanuel De Reuse 

 
De heer Immanuel De Reuse, Vlaams Belang-raadslid, zegt dat tijdens het tweede weekend 

van deze maand, de provincie West-Vlaanderen getroffen werd door stormweer. Verschillende 

huizen zagen letterlijk het dak door de lucht vliegen, park- en bosgebieden werden 

afgesloten, verschillende bomen kraakten, treinverkeer werd gedeeltelijk stil gelegd, aldus de 

heer De Reuse. Het raadslid verwijst eveneens naar verschillende evenementen die werden 

afgelast in de provincie, carnavalstoeten en wielerwedstrijden dienden worden afgelast of 

ingekort. Het was bijgevolg een druk weekeinde voor de hulp- en overheidsdiensten. Al deze 

zaken leidden vervolgens tot een verhoogd aantal noodoproepen stelt het raadslid. Nadien 

toonde federaal minister van Binnenlandse Zaken De Crem zich tevreden over de verwerking 

van deze noodoproepen, maar ondertussen erkende de minister ook dat de kaders voor de 

noodcentrales nog niet volledig zijn ingevuld. Het raadslid had de gouverneur graag enkele 

vragen willen stellen over deze noodoproepen. Kan de gouverneur de provincieraad een kort 

overzicht geven over hoeveel noodoproepen er in de provincie waren op het nummer 1722 en 

wat de behandelingstijd van deze oproepen was. Maakten de West-Vlamingen voldoende het 

onderscheid tussen het nummer 1722 voor het melden van stormschade, en het nummer 112 

voor noodsituaties. De heer De Reuse vraagt tevens naar de bemanning van de noodcentrales 

in de provincie. Hij vraagt als daar nog een 30 tot 33 zogenoemde calltakers met een speciaal 

statuut nodig zijn. De heer De Reuse zag op de webstek van de F.O.D. Binnenlandse Zaken 

dat er 128 vacatures zijn.  

 

Antwoord 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, antwoordt dat op zondag 10 maart in de provincie West-

Vlaanderen 7.336 oproepen zijn binnengekomen op het nummer 1722. Het getal 7.336 is niet 

automatisch gelinkt met het aantal interventies dat nodig was, verduidelijkt de gouverneur. 

Sommige burgers belden immers meerdere keren naar 1722. Als het niet snel genoeg ging, 

belde men vervolgens naar de 112, aldus de gouverneur. Wat betreft de cijfers inzake 

oproepen die werden verwerkt waren dit er 3.156 deelt de gouverneur mee. Verwerking 

betekent dat de noodcentrale 112 een fiche aanmaakte en doorgaf aan de betrokken 

brandweerzone. 3.156 verwerkingen betekent een verwerking van twee oproepen per 

seconde, benadrukt de gouverneur. Dat is vrij indrukwekkend meent de gouverneur. De 

gouverneur verduidelijkt dat het niet zo is omdat een fiche werd aangemaakt en 

doorgegeven, ook onmiddellijk werd opgetreden. Dit omwille van het feit dat de brandweer 

met een aantal prioriteiten werkt. De gouverneur wil dit duidelijk stellen. Een aantal 

interventies zijn uitgesteld geweest. Dit heeft te maken met deze prioriteiten. Dit leidde ertoe 

dat deze burgers vervolgens opnieuw belden naar de 1722. De gouverneur stelt tevreden te 

kunnen zijn dat dit 1722 nummer toch vrij behoorlijk is ingeburgerd. Het kan natuurlijk altijd 

beter zegt de gouverneur. De doelstelling is dat als men belt naar de 1722, het nummer 112 

wordt vrijgehouden voor levensbedreigende situaties. Hier en daar zijn er ook mankementen 

geweest. Dit moet ook erkend worden zegt de heer Decaluwé. De gouverneur verwijst 

nogmaals naar de verwerking van twee oproepen per seconde en wil hiermee nogmaals de 

toevloed van oproepen benadrukken. Er zijn ook burgers die rechtstreeks een melding aan de 

zonale brandweerdispatching of via het e-loket hebben gedaan. De gouverneur is van mening 
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dat de situatie in de provincie West-Vlaanderen goed werd beheerst. In andere provincies die 

met computerpannes hadden te maken was dit natuurlijk iets minder, aldus de gouverneur.  

De gouverneur gaat vervolgens over naar de aantallen binnen het kader. In de noodcentrale 

112 zijn in het kader in West-Vlaanderen plaats voor 29 fulltime equivalenten. Er zijn reeds 

29 personen aangeworven, maar er zijn 27,2 fulltime equivalenten (FTE) in dienst. Dit is toch 

wel een vrij hoog cijfer zegt de gouverneur. Wat betreft het kader voor de 101, beschikt men 

over 28 fulltime equivalenten. Daar zijn er reeds 25 van aangeworven. Operationeel inzetbaar 

gaat het echter over 18,8 FTE. Dat betekent dat daar nog een kleine weg te gaan is. De 

voorbije jaren hebben minister Jambon en nu ook minister De Crem, inspanningen gedaan om 

extra mensen aan te werven om zo snel als mogelijk deze kaders volledig op te vullen. De 

gouverneur kan niet anders dan vaststellen dat het operationeel deficit ook het gevolg is van 

de sociale voordelen die een federaal ambtenarenstatuut voorziet: verminderde werkregimes 

zoals halftijds of 4/5 werken, loopbaanonderbreking en allerhande prestaties. Dit betekent dat 

het niet makkelijk is om, zelfs als het volledig kader is opgevuld, een volledig operationeel 

kader te hebben. Elk jaar worden bijkomende aanwervingen gedaan, voor 2019 staan 44 

bijkomende aanwervingen ingepland, dit in gans België. 30 voor de 101 en 14 voor de 112. 

De verdeling van deze vacatures over de verschillende centrales moet nog gebeuren. De 

gouverneur kan nu niet zeggen hoeveel aanwervingen er zullen bijkomen voor West-

Vlaanderen.  

De heer De Reuse verwees eveneens naar het zogenaamde speciale statuut. Operatoren en 

calltakers zijn, zoals de minister heeft gezegd, een speciaal statuut, aldus de heer Decaluwé. 

De gouverneur zegt dat de minister hiermee in feite heeft bedoeld dat de functie geen 

standaardfunctie is. Voor dergelijke functie moet men immers stressbestendig zijn, werken in 

shiften van 12 uren, overdag en ’s nachts. In de week en tijdens het weekend. De calltakers 

hebben echter geen speciaal statuut, zoals luchtverkeersleiders of de loodsen, zo verduidelijkt 

de gouverneur.  Stap voor stap probeert men dit kader in te vullen. Het zal het raadslid 

waarschijnlijk ook niet zijn ontgaan dat men niet enkel hier moeilijkheden heeft om de 

vacatures in te vullen. Dit is ook het geval bij de politie, bij Defensie en bij de lijn. De 

vergrijzing slaat toe zegt de gouverneur. De gouverneur denkt dat men er alles moet aan 

doen om voor zo’n levensversterkende elementen, zoals een 112 of 172 of 101, zo goed 

mogelijk bemand te zijn bij deze centrales. 

 

Repliek 

De heer De Reuse repliceert dat uit deze cijfers geleerd moet worden. Dat is immers het 

belang van cijfers. Het raadslid zegt dat de gouverneur eventjes verwijst naar de moeilijke 

situatie om de voltijdse equivalenten op te vullen. Daar zal een mouw moeten worden 

aangepast en dit zal vanuit Brussel moeten gebeuren. De heer De Reuse verwijst ook naar de 

stelling van de gouverneur waarin hij zegt dat het in de provincie West-Vlaanderen nog niet 

zo erg is en de provincie een goede leerling is.  De heer De Reuse zegt evenwel dat er altijd 

minder inzetbaarheid zal zijn, men zich daar bewust moet van zijn en moet aandringen dat dit 

wordt opgelost.  

 

 

Vraag nr. M/2019/018 

van de heer Maarten Tavernier 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat in de pers kon worden vernomen dat 

voor de kust van Knokke-Heist sporen van de springstof TNT gedetecteerd worden afkomstig 

uit het munitiestort met gifgas komende uit de Eerste Wereldoorlog. Er wordt verder 

onderzoek aangekondigd om deze vaststelling te bekijken en wat de omvang van het 

probleem is. De heer Tavernier had graag vernomen wanneer de resultaten van deze 

onderzoeken mogen worden verwacht. De heer Tavernier vraagt ook naar de inschatting van 

de gouverneur op het vlak van veiligheid voor de huidige situatie, met deze vaststellingen die 

gebeurd zijn, en naar de gewenste aanpak in de toekomst. 
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Antwoord 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, antwoordt dat de problematiek rond de Paardenmarkt 

met de regelmaat in de media kwam en een tijdje geleden inderdaad groot nieuws was. 

35.000 ton munitie afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog is inderdaad niet min zegt de 

gouverneur. Maar hierbij moet men evenwel duidelijk zeggen dat deze geborgen ligt onder 

een sedimentlaag van tussen de twee en zes meter hoog. Deze munitie valt dus niet zomaar 

te rapen in de zee benadrukt de heer Decaluwé. De site zelf wordt door de federale overheid 

op regelmatige basis gemonitord. Waarbij zowel water- als sedimentstalen worden genomen. 

Sedert 2018 wordt hiervoor een nieuwe staalname techniek toegepast, het zogenaamde 

passieve sampling. Bij deze recente staalname is inderdaad de aanwezigheid van TNT 

gedetecteerd bevestigt de gouverneur. Naar aanleiding van deze detectie zijn de staalname 

procedures aangepast en zal de zone waarin de verhoging gemeten is nog intensiever worden 

opgevolgd, ten opzichte van de hoeveelheid staalnames in het gebied waar het verhoogd is. 

De volgende staalname die wordt voorzien vindt plaats in mei zegt de gouverneur. De 

resultaten van deze staalnamen worden in oktober verwacht. De gemeten hoeveelheden 

betekenen op vandaag dat er totaal geen gevaar is voor de volksgezondheid, benadrukt de 

gouverneur. De zaak moet evenwel nauwlettend in de gaten worden gehouden, wat al jaren 

aan een stuk gebeurt zegt de gouverneur. De gouverneur meldt ook nog twee andere 

belangrijke initiatieven. Eén van deze twee initiatieven is er onder impuls van de gouverneur 

gekomen, namelijk het onderzoeksproject ‘desarm’. Met heel wat instellingen is men via dit 

onderzoeksproject aan het kijken om het huidige risico van het gebied te bepalen en te 

zoeken naar managementoplossingen voor de paardenmarkt om die wetenschappelijk verder 

te onderbouwen en af te toetsen wat er uiteindelijk mee moet gebeuren. Dit project start in 

2020 en eindigt in 2023.  

Een ander initiatief waar de gouverneur naar verwijst is het programma innovatieve 

overheidsopdrachten. Dit programma van de Vlaamse overheid bekijkt de mogelijkheid van 

een proefcampagne voor het ophalen van een beperkte hoeveelheid munitie om na te gaan 

wat er mee gebeurt, hoe deze kan worden verwerkt en vooral wat de gevolgen zijn op de 

plaatsten waar men deze munitie zal verwijderen. De twee projecten samen gaan in nauw 

contact komen. Men beseft dat deze munitie niet nogmaals 100 of 200 jaar kan blijven liggen, 

het erodeert immers allemaal, aldus de heer Decaluwé. De gouverneur zegt dat als zijn 

inschatting wordt gevraagd over de problematiek van de veiligheid er op vandaag geen 

probleem is. Alles is duidelijk gemonitord. De overheid heeft tevens een aantal initiatieven 

genomen: men kan op deze plaats niet ankeren, vissen en boven varen. In het kader van de 

kustversterking zal men vroeg of laat iets moeten doen met de munitie en dit in functie van 

de alternatieven van de zeespiegelstijging. De gouverneur zegt uit te kijken naar de 

resultaten van deze twee Europese programma’s. Indien men de zaak kan oplossen geven 

deze resultaten immers andere opportuniteiten. Over gans Europa liggen namelijk sites met 

munitie. Met de doelstelling van het laatste project, en als de West-Vlaamse bedrijven een 

voorbeeldrol kunnen spelen, kan dit op termijn een bijzonder interessant exportproduct 

worden, besluit de gouverneur. 

 

Repliek 

De heer Tavernier zegt tevreden te zijn om vast te stellen dat er inderdaad voor gekozen 

wordt om munitie naar boven te halen. Volgens de heer Tavernier heeft gelezen is dit reeds 

bijzonder lang geleden. Dit om de mate van degradatie van het metaal te bekijken.  

 

 

Vraag nr. M/2019/019 

van de heer Immanuel De Reuse 

 

De heer Immanuel De Reuse, Vlaams Belang raadslid, deelt mee dat in het kader van 

duurzaam bosbeheer ook door de provincie West-Vlaanderen en het agentschap Natuur en 

Bos (ANB) in de beheersplannen van de door haar beheerde bossen en groendomeinen de 

laatste jaren steeds meer vrij opgezette dunningen en kappingen werden opgenomen. In veel 

van deze beheersplannen van ANB is als beheerdoelstelling opgenomen om het hoog aandeel 

exoten om te vormen naar inheems roofhout. Dit gebeurt via reguliere dunningen waarbij 
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bestaande bosbestanden geleidelijk worden omgezet naar gemengde loofhoutbestanden met 

een variabele leeftijd en structuur. In welke percelen, wanneer, met welke frequentie en met 

welk doel er wordt gekapt, is opgenomen in de desbetreffende beheersplannen en in de 

bijhorende kaptabel, zo deelt de heer De Reuse mee. Het argument van het beoogd verhogen 

van de biodiversiteit maakt op grote delen van de bevolking weinig indruk, aldus het raadslid. 

Er is heel wat onbegrip en commotie bij de bevolking, al dan niet gevoed door lokale politici, 

zegt het raadslid. Hij verwijst naar recente voorbeelden in Ryckevelde, De Haan en het 

Sterrebos in Roeselare. Bosdynamiek is een zaak van lange adem, waarbij het vaak langere 

tijd duurt eer doelstellingen worden bereikt. In tijden met een steeds klimaat bewuster 

publiek liggen deze kappingen gevoelig, aldus het raadslid. Het West-Vlaams provinciebestuur 

organiseert kappingen op haar groendomeinen in het kader van bestrijding van uitheemse 

boomsoorten. Half februari is een grote kapping begonnen in de Palingbeek die tot 15 april zal 

duren, zegt de heer De Reuse. Het betreft de kapping van uitheemse bomen, zoals de robinia 

en Amerikaanse eik. Deze zullen vervangen worden door inheemse soorten, zoals de 

zomereik, de olm en de beuk. De heer De Reuse zegt dat de gedeputeerde stelde dat de 

verscheidenheid aan plant- en diersoorten in een inheems bos veel hoger is dan in bossen die 

vooral bestaan uit uitheemse bomen. Bovendien ligt domein de Palingbeek in Europees 

beschermd natuurgebied dat eiken- en beukenbossen naar voor schuift. Het raadslid vraagt 

aan de gedeputeerde als hij meer toelichting kan geven in hoeverre dit door de hogere 

overheid opgelegde beleidsbeslissingen zijn, en welke eventueel geplande kappingen in 

provinciale groendomeinen en -bossen zijn gepland, en hoe hierover wordt gecommuniceerd 

met de bevolking. 

 

Antwoord 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt blij te zijn dat er heel veel aandacht is voor 

biodiversiteit. Raadslid Johan De Poorter heeft over dit onderwerp reeds enkele schriftelijke 

vragen gesteld. De gedeputeerde zegt dat hij naar deze antwoorden zou kunnen verwijzen, 

maar dit niet zal doen. De gedeputeerde is het met de heer De Reuse eens dat bomen kappen 

omwille van biodiversiteit soms nogal eens contradictorisch klinkt en al eens wat weerstand 

durft opwekken. De heer Vanlerberghe zegt blij te zijn dat de heer De Reuse hem de vraag 

stelt en hij de kans krijgt om relatief uitgebreid op deze vraag te antwoorden. Biodiversiteit is 

nu eenmaal een hot item, aldus de gedeputeerde. Vorige week was er een symposium van de 

federale raad voor biodiversiteit. Eén van de medewerkers van de gedeputeerde is naar dit 

symposium geweest en is bij wijze van spreken een week depressief geweest van het slechte 

nieuws dat hij daar te horen kreeg. De gedeputeerde geeft aan dat het belangrijk is om in te 

zetten op biodiversiteit. Deze is nu eenmaal belangrijk voor de levenskwaliteit en gezondheid, 

maar ook voor de economie en landbouw met een verschralende biodiversiteit. Het 

landbouwsysteem komt dan zwaar onder druk.  

De gedeputeerde bevestigt dat de hogere overheid de lagere overheden een aantal zaken 

oplegt, dit gebeurt echter niet altijd. De gedeputeerde denkt dat de hogere overheid er wijs 

aan doet om dit soort verplichtingen op te leggen. De betrokken beheersdoelstellingen en 

natuurbeheersplannen zijn relatief volumineuze documenten zegt de heer Vanlerberghe. Wat 

Vlaanderen betreft is er enerzijds het natuurdecreet en anderzijds het bosdecreet. Wat betreft 

de Europees beschermde natuur, die gemakshalve nature 2000 wordt genoemd, spreekt men 

over SBZ of bijzondere en speciale beschermingszones. Binnen deze regelgeving wordt 

gekeken naar habitat types, planten en dieren, waarvoor bijzondere maatregelen worden 

genomen. De heer Vanlerberghe verduidelijkt dat bijgevolg op twee niveaus regels worden 

uitgevaardigd, die vervolgens resulteren in dit soort uitgebreide documenten. Het beheersplan 

van de Palingbeek is al iets ouder. De gedeputeerde zegt dat deze in deze legislatuur 

eventueel kan geactualiseerd worden. Het beheersplan van de Kemmelberg is recenter. In de 

opmaak van deze plannen kruipt heel wat tijd. Wat de biodiversiteitsdoelstellingen van de 

provincie betreft, verwijst de gedeputeerde graag naar de reportage opgenomen in de 

provinciale domeinen waar biodiversiteitsspecialist Olivier Dochy uitgebreid toelichting heeft 

gegeven bij de plannen inzake biodiversiteit in de provinciale domeinen. Specifiek voor de 

Palingbeek geeft de gedeputeerde mee dat wordt gestreefd naar een specifiek bostype van 

een eiken beukenbos op zure bodem. Er bestaan ook bostypes op niet zure bodem. In de 

Palingbeek evenwel gaat het om een zure bodem en daar is het de bedoeling om te streven 
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naar maximum 10 % exoten. In de plaats van deze exoten worden meer eiken en beuken 

geplant. Er wordt tevens geïnvesteerd in bosranden die nectarrijk zijn. De gedeputeerde komt 

tot de essentie van het verhaal: de kruidenlaag aan de bodem is veel rijker in een inheems 

bos. In een inheems bos worden veel bosanemonen en kleine ijsvogelvlinders gevonden. 

Terwijl in een exotisch bos in hoofdzaak vooral bramen worden gezien. Dit heeft te maken 

met de zuurtegraad van het blad. Bladeren van exotische bomen vallen op de grond en 

zorgen voor sterke verzuring van de bodem met als gevolg dat de kruidenlaag veel schraler 

wordt. Er is als eens kritiek, ook uit imkerhoek, omdat de robinia behoorlijk wat nectar 

afgeeft, zo deelt de gedeputeerde mee. Dit wordt opgevangen door in de bosrand heel wat 

struiken te plaatsen (dit is een nieuwe aanpak) die zeer nectarrijk zijn. De gedeputeerde zegt 

dat hij onlangs een discussie had met iemand uit een imkervereniging uit de buurt. De 

gedeputeerde had vervolgens een gesprek met deze persoon en gaf toelichting over de 

manier van werken. Deze man was tevreden na dit gesprek en vroeg om in de 

imkervereniging toelichting te geven bij dit uitermate verstandige beleid van het 

provinciebestuur, aldus de gedeputeerde. 

De gedeputeerde gaat over naar de vraag waar nog kappingen worden voorzien. In de 

Palingbeek  stoppen de kappingen op 15 april en gaan deze verder in het najaar. De 

kappingen worden nu gestopt omwille van het broedseizoen. Er zijn dit jaar nog kappingen 

voorzien in Tillegembos, Bulskampveld en de Kemmelberg.  

De gedeputeerde zegt dat communicatie hieromtrent zeer belangrijk is en men probeert hier 

veel aandacht aan te besteden. Er wordt niet enkel gecommuniceerd wanneer er wordt gekapt 

in domeinen maar ook wanneer aan hakhoutbeheer wordt gedaan zoals onlangs langs de 

groene 62 in Torhout, aldus de gedeputeerde. In het geval van de Palingbeek werd 

gecommuniceerd via lokale pers, de infokrant van het stad, de websites van Ieper en de 

provincie. De gedeputeerde verwijst naar de onder politici gevreesde facebook-pagina’s zoals 

‘je bent van Ieper als…’ waarop menig burger vaak zijn mening de vrije loop laat gaan. Op 

deze pagina maakte recent iemand wat kanttekeningen bij de kappingen. Bijna onmiddellijk 

nadien gaven goed geïnformeerde burgers uitleg bij de bedoeling van deze kappingen, zodat 

de gedeputeerde dit niet meer hoefde te doen. Volgens de gedeputeerde is de discussie 

rapper stilgevallen dan dat ze ooit begonnen is. De gedeputeerde besluit ervan overtuigd te 

zijn dat de provincie op dit vlak goed bezig is, op dezelfde manier verder moet doen om op 

deze manier een belangrijke bijdrage te leveren aan meer biodiversiteit. 

 

Repliek 

De heer De Reuse bedankt de gedeputeerde voor zijn antwoord en zegt dat de gedeputeerde 

zelf aan de hand van twee voorbeelden verwijst naar het belang van goede communicatie. 

Zijn fractie is blij dat het bosbeheer vernieuwd is en er nu aan actief bosbeheer wordt gedaan. 

Er wordt ingegrepen in de natuur om deze terug te herstellen en veel rijker te maken. 

 

 

Vraag nr. M/2019/020 

van de heer Herman Lodewyckx 

De heer Herman Lodewyckx, Groen raadslid, verwijst in zijn vraag naar de mobibat-avond in 

Brugge in februari waar gedeputeerde Vanlerberghe volgens het raadslid aanwezig was. 

Tijdens deze avond konden allerlei vragen rond mobiliteit worden gesteld. Het raadslid 

verwijst naar een getuigenis van de ceo van Boss Paints, die het had over het leasen van e-

bikes voor het personeel. Het raadslid vindt dit een interessante formule. Dit hoorde bij het 

duurzaamheidsplan van dit bedrijf. Het raadslid verwijst naar enkele persartikels hieromtrent. 

Het raadslid deelt mee dat meer en meer bedrijven effectief aan leasing van fietsen en ook 

meerbepaald e-bikes gaan doen. Bij het leasen van de e-bikes is zelfs een verzekering voor 

diefstal en ongeval inbegrepen. De heer Lodewyckx deelt mee, inzake deze leasing van e-

bikes, te stoten op een opmerking van één van de personeelsleden van de provincie. Dit 

personeelslid zei dat het personeel van de provincie ook graag fietsen zou kunnen leasen 

omdat een aankoop van zo’n fiets nogal duur is. De heer Lodewyckx zei dit een fantastisch 

voorstel te vinden. Dit personeelslid zei hier evenwel bij dat dit voorstel in het verleden werd 

afgeketst. Dit verwonderde de heer Lodewyckx, te meer omdat door de provincie via onder 

meer de fietskaravaan wordt ingezet om meer mensen binnen de bedrijven op de fiets te 



 

 

 
Provincieraad van West-Vlaanderen - schriftelijke & mondelinge vragen - maart 2019 – Nr. 3    29 
 

 

 

 

krijgen. De heer Lodewyckx verwijst naar de stijgende cijfers van aankoop van elektrische 

fietsen, 45 % van de verkochte fietsen is elektrisch. Het raadslid vraagt aan de gedeputeerde 

naar het standpunt van de provincie inzake de mogelijkheid van het leasen van fietsen in 

diverse vormen voor het personeel van de provincie en voor het personeel van de 

buitendiensten en de autonome provinciebedrijven.  

 

Antwoord 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, antwoordt dat de artikelen waarnaar de heer 

Lodewyckx verwijst over bedrijven handelen die hun personeel willen stimuleren om met de 

fiets naar het werk te komen en op die manier aan fietsleasing doen. De provincie West-

Vlaanderen is echter een openbaar bestuur, waardoor de regelgeving waaraan de provincie is 

onderworpen enigszins anders is dan de regelgeving voor private bedrijven. Daar wringt het 

schoentje zegt de gedeputeerde en is in een notendop de essentie van haar antwoord. De 

gedeputeerde zegt echter wat breder te willen antwoorden. Zoals het raadslid wellicht weet 

bestaat er binnen het provinciebestuur een werkgroep mobiliteit die wordt voorgezeten door 

de provinciegriffier. Het is reeds een paar keer in deze werkgroep ter sprake gekomen: wat 

kan de provincie doen om de personeelsleden aan te zetten tot fietsgebruik. In de eerste 

plaats is het zo dat een aantal jaren geleden, in het kader van de testkaravaan, de 

personeelsleden hebben kunnen proeven van een aantal fietsen doordat hen de mogelijkheid 

werd aangeboden om deze fietsen te kunnen testen. Mits een korting van tien procent konden 

de personeelsleden eveneens een fiets aankopen. Een tweede piste die werd onderzocht en 

waar de heer Lodewyckx het in zijn vraag over heeft is de leasing, deelt de gedeputeerde 

meer. Een drietal jaar geleden werd binnen deze werkgroep een overleg georganiseerd met 

een aanbieder KBC lease, die hun aanbod van operationele fietsleasing hebben voorgesteld. 

Op dat ogenblik was het evenwel onmogelijk op dit aanbod in te gaan. De gedeputeerde geeft 

hiervoor drie redenen. Ten eerste was er maar één  aanbieder, namelijk KBC lease, zodanig 

dat men de concurrentie niet kon laten spelen. Ten tweede stond op dat ogenblik een deel 

van het personeel op het punt overgedragen te worden, het moment was bijgevolg niet 

ideaal. Ten derde, en dit is de belangrijkste reden zegt de gedeputeerde, de wetgeving liet en 

laat eigenlijk op vandaag nog altijd niet de operationele fietsleasing voor openbare besturen 

toe. De gedeputeerde geeft mee dat in januari opnieuw een vergadering van de werkgroep 

mobiliteit heeft plaats gevonden. Er werd opnieuw gezegd om deze leasing nogmaals te 

onderzoeken. Op vandaag zijn er reeds twee aanbieders die kunnen worden uitgenodigd, 

namelijk KBC lease en Cyclobility. Dat ziet er al beter uit zegt mevrouw Lahaye-Battheu, maar 

het wetgevend kader laat op vandaag nog steeds niet toe dat openbare besturen aan 

fietsleasing doen. Binnen de VVP heeft een commissie zich hierover gebogen.  Er waren 

adviezen voorhanden op het niveau van onder meer het agentschap Binnenlands Bestuur, 

F.O.D. Financiën, de RSZ en de VVSG. Ook in deze adviezen staat telkens te lezen dat er op 

vandaag een onmogelijkheid is om als openbaar bestuur mee te gaan in deze fietsleasing. Tot 

slot wil de gedeputeerde nog meegeven dat de personeelsleden die aangesloten zijn bij de 

sociale dienst op vandaag nog steeds een korting kunnen krijgen als ze overgaan tot de 

aankoop van een gewone of elektrische fiets. De gedeputeerde besluit dat dit toch reeds een 

bepaald voordeel is die aan het provinciepersoneel wordt aangeboden. Er zal moeten worden 

gewacht op eventuele wijzigingen binnen de wetgeving vooraleer de provincie kan verder 

gaan in het verhaal van fietsleasing. 

 

Repliek 

De heer Lodewyckx dankt de gedeputeerde voor het antwoord, maar zegt het er niet mee 

eens te zijn. Het raadslid zegt hiervoor twee goede redenen te hebben. In een eerste reden 

verwijst hij naar de studiedag inzake lokale en provinciale politiek die eergisteren plaats vond 

in Gent. Daar vernam het raadslid van een collega uit Oost-Vlaanderen dat de leasing van e-

bikes inderdaad een speciale procedure verreist wanneer men te maken heeft met een 

openbaar bestuur, maar het zou volgens deze collega wel mogelijk moeten zijn. In een 

tweede argument verwijst de heer Lodewyckx naar het leasecontract van de provincie 

Antwerpen (met het personeel van 2013). Stellen dat de fietsleasing niet mogelijk is, lijkt de 

heer Lodewyckx eigenaardig. Hij raadt de gedeputeerde aan om dit grondig te bekijken en 

geeft alvast het exemplaar van de provincie Antwerpen inzake deze leasing. 
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Vraag nr. M/2019/021 

van de heer Patrick De Klerck 

Leegstand in het detailhandelsapparaat 

 

Vraag 

De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, zegt dat leegstand in het handelsapparaat in 

vele West-Vlaamse steden en gemeenten al vele jaren een heet hangijzer is. 

Niettegenstaande de vele lovenswaardige uitgerolde initiatieven, heeft tot op heden niemand 

het recept gevonden om het tij te doen keren. We kunnen hierbij denken aan city-managers, 

commercieel strategische plannen, economische impulsen, subsidies, commerciële prikkels en 

belastingen op leegstand die zorgen voor beterschap, maar niet voor structurele oplossingen. 

Leegstand, verkrotting en verwaarlozing degraderen de leefbaarheid en zorgen voor een 

negatieve spiraal. 

In 2018 bedroeg de lege oppervlakte maar liefst 2,6 miljoen m² of 364 voetbalvelden. Op 1 

januari 2019 stonden in West-Vlaanderen 8,4 % van de handelspanden leeg. Alhoewel dit 

percentage onder het Vlaams gemiddelde ligt van 9,5 % gaat het nog steeds om 2.436 

panden die geen invulling kennen. De hoogste leegstand wordt procentueel vastgesteld in 

Zuid West-Vlaanderen, waar éen op de tien handelspanden leeg staat, gevolgd door de 

kustgemeenten. Indien we de situatie op arrondissementeel niveau analyseren spant de regio 

Kortrijk de kroon met 10,2 %, gevolgd door Veurne met 9,4 % en Oostende met 8,9 %. 

Indien we de cijfers in een tijdsreeks analyseren merken we dat deze problematiek meer dan 

ooit actueel is. Het leegstandspercentage steeg op provinciaal vlak tussen 2008 en 2019 van 

5,2 % naar 8,4 %. In absolute cijfers daalt het aantal panden tussen 2008 en 2019 in iedere 

West-Vlaamse regio, waarbij de meest uitgesproken daling wordt vastgesteld in Noord West-

Vlaanderen, namelijk van 12.459 panden in 2008 naar 11.442 panden in 2019, wat een 

daling betekent van het aantal panden van 8 %. Volgens detailspecialist Locatus worden veel 

handelspanden gebouwd zonder een huurder of koper op het oog te hebben. Daardoor 

ontstaat een soort van mismatch tussen vraag en aanbod. De winkels zitten in de hoek waar 

de klappen vallen. De omzet loopt terug en de E-commerce bedrijven pikken marktaandeel in 

waardoor er ook minder winkelruimte nodig is. 

Het mag duidelijk zijn dat deze resultaten pleiten voor een blijvende en gecoördineerde inzet 

vanuit de overheden, in nauwe samenwerking met de privésector. De heer De Klerck vraagt 

hoe de provincie West-Vlaanderen een steentje kan bijdragen om aan deze problematiek het 

hoofd te bieden, of er in de komende legislatuur specifieke incentives worden uitgewerkt om 

de negatieve spiraal op te vangen, welke niche het provinciebestuur kan bewandelen om deze 

uitdaging aan te gaan en, tot slot, hoe de deputatie staat ten aanzien van een gecoördineerde 

en duurzame aanpak en hoe dit concreet vorm zou kunnen krijgen. 

 

Antwoord 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat de heer De Klerck een juiste diagnose heeft 

gemaakt. Met statistieken kan men echter allerlei zaken bewijzen en daarom moet men 

voorzichtig zijn. De problematiek is belangrijk en ernstig maar moet gedifferentieerd worden 

en de oplossing zal niet eenduidig zijn. 

In de voorgaande legislatuur is de provincie vertrokken vanuit de optie dat het handelsbeleid 

voornamelijk een stedelijke en gemeentelijke aangelegenheid is en dat de provincie zich 

flankerend ondersteunend moest opstellen. Analyse van de cijfers die de heer De Klerck 

aanreikt toont aan dat dit niet toereikend is en dat er vanuit de provincie sterkere actie nodig 

is om op de problematiek antwoorden te formuleren. Het is een uitdaging en absoluut geen 

evidentie om in een oververzadigde markt, waarbij de hogere overheden gedurende de 

voorbije 30 tot 40 jaar ongebreideld baanwinkels en grote distributieoppervlakten hebben 

mogelijk gemaakt, op korte termijn de problematiek op te lossen. Het probleem is enorm 

toegenomen omwille van een weinig verantwoord beleid ter zake, waarbij er in het verleden 

dikwijls een collusie was tussen de lokale besturen en de hogere overheid. Dat is nu gelukkig 

gestopt. Sinds augustus 2018 heeft de provincie een grotere verantwoordelijkheid gekregen 

op het vlak van ruimtelijke ordening inzake de distributiesector. Op dat vlak zijn dan ook 

visie- en ontwikkelingsoefeningen aan de gang. Het is nog voorbarig om daaraan al grote 
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conclusies te verbinden. Maar de provincie is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid 

die ze op dat vlak heeft gekregen. 

De provincie zal de partners, met name de lokale besturen, verder ondersteunen. Concreet 

worden in eerste instantie de data verstrekt. Vanuit de POM worden een hele reeks aan data 

en statistische gegevens gefinancierd die gratis ter beschikking worden gesteld van de 

gemeentebesturen. Terzijde wijst de heer de Bethune erop dat de gegevens die de heer De 

Klerck heeft aangereikt afkomstig zijn uit de databases die door de POM toegankelijk zijn 

gemaakt. 

In een gecoördineerde actie zal er worden gewerkt met een drieluik. Men moet op een 

gedifferentieerde manier blijven werken aan een concentratie van het handelsapparaat. Dat is 

verschillend voor een middelgrote centrumstad en een landelijke gemeente. 

Ten tweede zal de provincie alles wat met vernieuwing en innovatie te maken heeft steunen. 

Daarbij krijgt het startersbeleid in de huidige legislatuur een nieuw elan en zullen nieuwe 

modellen kansen krijgen. Eén van de initiatieven die de provincie neemt is om de lokale 

besturen en de schepenen van lokale economie in contact te brengen met vernieuwende 

concepten die elders, ook in het buitenland, plaatsvinden. Er is trouwens een Europees 

project goedgekeurd met de naam ‘KIS West’, waarin een achttal vernieuwende initiatieven 

samen met de gemeentebesturen in de komende periode zullen worden gedeeld. 

Last but not least is er de participatie. Het zou een enorme vergissing zijn om van bovenaf 

bepaalde dwingende determinerende zaken te gaan voorleggen. Alles moet gebeuren in 

samenspraak met de sector. Er is nog heel veel werk aan de winkel om met de sector aan 

tafel te gaan zitten en om te kijken waar er een draagvlak is en welke richting men moet 

uitgaan om uiteindelijk het handelsapparaat, liefst kernversterkend en innovatief, te 

stimuleren. De samenwerking tussen handelaars in een bepaalde straat, wijk en dorp wordt 

één van de speerpunten van het beleid dat de provincie met de POM in de komende jaren zal 

ontwikkelen. Om te slagen zijn twee zaken nodig. De hypocrisie in Brussel moet stoppen en 

men moet durven neen zeggen tegen megalomane grootschalige ontwikkelingen die de 

ruimtelijke ordening affecteren, winst geven aan promotoren en tot gevolg hebben dat de 

lokale besturen in de onmogelijkheid zijn om iets aan de leegstandproblematiek te doen. 

Daarnaast moeten de gemeentelijke overheden ook verstaan dat een succesvol handelsbeleid 

nood heeft aan een geïntegreerd beleid. Tal van pleinen worden vandaag verkeersvrij 

gemaakt terwijl er technologische opties zijn om op een gedifferentieerde wijze, bijvoorbeeld 

seizoensgebonden, te kijken hoe de toegankelijkheid en de mobiliteit, ook voor auto’s, in de 

centra op een verstandige en duurzame wijze kan worden uitgebouwd. 

 

Repliek 

De heer De Klerck dankt de heer de Bethune voor het uitvoerig antwoord en zegt als 

belangrijkste element te onthouden dat de provincie zal overschakelen van een flankerend 

beleid naar een meer actiegericht beleid. Samen met de POM, die fantastische data levert, en 

een geïntegreerde aanpak van de verschillende overheden en de privésector, van 

instrumenten - zowel belastingen als subsidies, maar ook de nieuwe manier van beleven van 

het winkelen met de inbouw van kwaliteitselementen zoals bijvoorbeeld de Q-labels van 

Westtoer voor de horecabedrijven - zal dit alles ertoe leiden dat het tij kan worden gekeerd. 

 

 

Vraag nr. M/2019/022 

van de heer Wim Aernoudt 

Evolutie van de kleine windmolens in West-Vlaanderen 

 

Vraag 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, zegt dat de Vlaamse regering in 2009 al een 

omzendbrief klaar had over kleine windmolens in West-Vlaanderen en de inplanting van 

installaties met een maximum ashoogte van 15 meter. In de omzendbrief werd een kader 

aangereikt met beoordelingscriteria rond ruimtelijke integratie, geluidslagschaduw en 

veiligheid. Toen vond de provincie, samen met een aantal gemeenten, dat het kader 

tekortschoot en werd met zes pilootgemeenten een onderzoek gestart naar een provinciaal 

beleidskader. Dat onderzoek kwam er in 2016, nam min of meer het kader van 2009 over, 
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maar voegde aan het ruimtelijk beleidskader ook een economische beoordeling toe. 

Windmolens mogen slechts worden geplaatst op plaatsen waar er voldoende wind is. Een 

eerste inschatting wordt gemaakt via de interpretatie van windkaarten, maar ook dat was 

onvoldoende voor de provincie. Vandaag wordt een aanvraag voor een kleine windturbine 

voorafgegaan door een windmeting op de locatie waar de windmolen is aangevraagd van een 

periode van zes maanden. Het uitvoeren van de windmeting gebeurt in samenwerking met de 

VUB, die exact geteld één installatie ter beschikking heeft om de windmeting uit te voeren. 

Zoals het kader momenteel wordt toegepast kunnen door de provincie en de gemeenten 

maximaal twee kleine turbines per jaar worden vergund, en voor zover de meetresultaten 

gunstig uitvallen. Wanneer de meetresultaten negatief uitvallen wordt er geen vergunning 

verstrekt. 

De heer Aernoudt zegt dat hij vanuit de landbouwsector verneemt dat er tientallen aanvragen 

voor kleine windturbines klaarliggen maar dat men zich afvraagt of, door de toepassing van 

het beleidskader, het nog zinvol is om hiermee verder te gaan. Hij vraagt hoeveel kleine 

windturbines tot op heden zijn vergund, of de provincie de door hem geschetste problematiek 

kent en of de provincie een oplossing zal zoeken om sneller tot vergunningen te kunnen 

overgaan. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de vraag aansluit bij een vraag die in de 

zitting van de provincieraad van februari is gesteld. In verband met het aantal vergunde 

kleine windturbines wijst de heer Naeyaert er op dat, indien de kleine windturbines niet bij 

eerste klasse bedrijven zijn gelegen, zij in eerste aanleg door de gemeente worden vergund. 

De grootste voorvechter van kleine windmolens van heel West-Vlaanderen die ook de eerste 

kleine windturbine heeft vergund is de stad Diksmuide. Ook Alveringem heeft een kleine 

windmolen vergund. Bij de provincie loopt een vergunning voor een kleine windmolen bij een 

eerste klasse veeteeltbedrijf. De metingen zijn hier effectief gebeurd en met de exploitant 

wordt gekeken hoe hiermee om te gaan. 

Er zijn echter meer vragen voor middelgrote windmolens met ashoogte 37 tot 45 meter. Voor 

de kleine windturbines is er een Vlaams kader dat echter niet gepubliceerd is. Het kader sluit 

aan bij het kader dat de provincie heeft uitgewerkt en schets de aansluiting bij de bebouwing, 

het bestaand ruimtebeslag, het verbruik van de energie op de site zelf en een aantal 

landschappelijke criteria. De provincie zal hetzelfde kader toepassen, ook al is het niet 

gepubliceerd. Het is inhoudelijk een onderbouwing om al dan niet een vergunning te verlenen. 

De heer Naeyaert zegt zich bewust te zijn van de problematiek rond de 

rendementsberekening. Om die reden is de provincie op 20 maart samengekomen met de 

werkgroep ‘Windturbines’. Op de bijeenkomst is afgesproken om te vertrekken vanuit de tool 

die is uitgewerkt door de Vlaamse overheid om met de rendementsberekening om te gaan. 

Momenteel is er een ‘push’ om aanvragen voor windmolens te doen omdat er een call is van 

de Vlaamse overheid die subsidies voorziet voor kleine en middelgrote windturbines. In de call 

zit een tool die toelaat om tot een soort berekening van het rendement te komen. De tool 

vertrekt van bestaande windkaarten, houdt rekening met de obstakels in de nabijheid van de 

kleine of middelgrote windmolens en maakt een soort berekening van het rendement. Dat 

rendement vindt men relevant om al of niet een subsidie toe te kennen, net zoals de provincie 

het rendement relevant vindt voor het verlenen van een vergunning en de tool zal gebruiken 

om te beoordelen of de kleine of middelgrote windturbine vergund kan worden. Naar de 

deputatie toe zal daarvoor, in afspraak met de professoren van de VUB, een voorstel worden 

gedaan. 

 

Repliek 

De heer Aernoudt dankt de heer Naeyaert en zegt blij te zijn dat de langdurige metingen ter 

discussie komen, ook binnen de deputatie. Het kan de procedure om tot plaatsing van kleine 

windturbines over te gaan een stuk soepeler maken. Hij blijft zich echter afvragen waarom de 

windkaarten en de windvang twee keer moeten worden beoordeeld; één keer in het kader van 

het toekennen van een subsidie en dan nog eens in een ruimtelijk beleidskader. Er zouden 

heel weinig windturbines komen mochten ze geen subsidie krijgen. 
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Vraag nr. M/2019/023 

van de heer Johan De Poorter 

Uitbreiden van de provinciale woon- werkcampagne ‘De testkaravaan komt er aan’ 

 

Vraag 

De heer Johan De Poorter, N-VA-raadslid, zegt dat zijn vraag aansluit op de vraag van 

raadslid Herman Lodewyckx in verband met de testkaravaan. De testkaravaan is een initiatief 

dat in 2014 door de provincie op vraag van de bedrijven uit het netwerk ‘Provinciaal 

MobiliteitsPunt West-Vlaanderen’ is opgestart. In 2017 heeft de provincie de campagne 

wegens succes uitgebreid en kregen meer organisaties de kans om zich daartoe in te 

schrijven. De campagne staat open voor organisaties, scholen, werkgevers die een reeds een 

engagement aangingen op het vlak van een duurzaam woon- werkverkeer. Het gaat hierbij 

om bedrijven die een mobiliteitsscan of een analyse hebben laten uitvoeren door de provincie 

of een pendelfondsdossier hebben ingediend via de Vlaamse overheid. Men biedt goede 

alternatieven aan. De vloot bestaat uit 65 elektrische fietsen, 5 elektrische bakfietsen, 3 

fietskarren, 3 plooifietsen en 8 speed pedelecs. Daarnaast wordt ook een onbeperkt aanbod 

aangeboden van openbaar vervoerpassen en blue bikes. De vloot wordt verdeeld over de 

verschillende aanvragers. 

De testkaravaan heeft een blijvende impact op het verplaatsingsgedrag van de deelnemers en 

de werknemers. De cijfers zijn zeer positief. Het gaat dan ook om een goed verhaal. Zo 

gebruiken maar liefst 42 % van de testers die deelnamen tussen 2014 en 2017 voortaan een 

duurzame manier van het woon- werkverkeer. Nu blijkt echter vanuit verschillende 

organisaties en bedrijven dat er heel wat aanvragen zijn maar dat er een wachttijd loopt tot 

2021. De diensten hebben daaromtrent een zeer correcte communicatie gevoerd, waarvoor 

de heer De Poorter hen bedankt. Hij vraagt of de deputatie in het kader van een beter 

milieubeleid, een duurzamer woon- werkverkeer en gezien de grote interesse en de positieve 

uitkomst van het project een grotere investering kan doen in de komende legislatuur en 

middelen voorzien om de testkaravaan nog vlotter te laten verlopen. 

 

Antwoord 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat hij op de vraag zeer kort zou kunnen 

antwoorden door volmondig ‘ja’ te zeggen. Toch zal hij wat uitgebreider antwoorden en een 

aantal facetten aanraken. Hij beaamt dat de provincie het slachtoffer is van het eigen succes. 

Er is een capaciteit van 18 bedrijven of organisaties op jaarbasis., per 2 gedurende een aantal 

weken. Momenteel is er een wachtlijst van 38 bedrijven of organisaties. Hieraan moet iets 

worden gedaan en de oplossing die moet worden uitgewerkt bestaat uit het bijsturen van de 

methodiek, zodanig dat niet alle verwerkingstaken bij de provincie blijven en een aantal zaken 

kunnen worden geautomatiseerd. Alles kadert in het traject Mobiscan, testkaravaan, 

pendeldossier en het probleem stelt zich in de drie deelfacetten van de werking van het 

Provinciaal MobiliteitsPunt. Er wordt ook nagedacht over een andere beheersformule van de 

fietsen. De fietsen worden momenteel gehuurd en er wordt ook een service gevraagd. 

Misschien zijn er andere spelers die met de provincie willen samenwerken. Het engagement 

van de deputatie is er om van dit succesproject een nog groter succesproject te maken. Men 

is momenteel aan het bekijken hoe het verder moet en hierop zal later worden 

teruggekomen. 

 

Repliek 

De heer Johan De Poorter dankt de heer Vanlerberghe en zegt dat hij het dossier verder zal 

opvolgen en hij hoopt te kunnen samenwerken om daarrond nieuwe initiatieven te nemen 

voor een beter woon- werkverkeer. 
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Vraag nr. M/2019/024 

van de heer Claude Croes 

De smaakmarkt ‘De korte keten’ in Kortrijk 

 

Vraag 

De heer Claude Croes, CD&V-raadslid, zegt dat de vraag vorige week is ontstaan bij het 

opstarten van de smaakmarkt of de lokaalmarkt in Kortrijk. Het eerste initiatief op dat vlak 

ontstond in de gemeente Deerlijk, weliswaar samen met de ondersteuning van de provincie 

en Inagro. DE ontwikkeling van de korte keten is goed nieuws en belangrijk. Het is goed voor 

het inkomen van de landbouwer, de relatie boer - consument, de beleving van smaak en 

authenticiteit van onze voeding. In dat verband zijn er zeer veel troeven. 

Even vooruitblikken geeft aan dat begin mei de week van ‘De korte keten’ zal plaatsvinden. 

Vraag is wat de respons is van de hoeveproducenten op deze initiatieven, of hiervan goed 

gebruik wordt gemaakt, ook met de steun van Inagro, en of er een netwerk van 

hoeveproducenten is opgericht dat opereert binnen ‘100 % West-Vlaams’. Verder ook de 

vraag hoe dit gegeven evolueert en of de interesse groot blijft. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat hij de opening van de lokaalmarkt in Deerlijk 

heeft meegemaakt. Naast het kopen van producten was er ook mogelijkheid van een drink en 

babbel, een leuke manier om aan korte keten te doen. De smaakmarkt is een gezamenlijk 

initiatief van de POM, Inagro en Vives om ‘korte ketenaars’ in de verf te zetten. De provincie 

wil de korte keten op veel manieren ondersteunen. Het biedt aan de landbouwers een kans 

om hun inkomen te diversifiëren naar het soort afnemers toe en het zorgt voor een 

risicospreiding op dat vlak en een betere band tussen boer en burger. Het past ook binnen 

bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. 

De heer Naeyaert zegt ervan overtuigd te zijn dat de korte keten niet alles kan oplossen voor 

de land- en tuinbouwsector. Ook andere landbouwmodellen zijn belangrijk. Het is echter een 

mooie vorm van diversificatie van de inkomsten voor land- en tuinbouw. 

Smaakmarkt is de korte keten, maar wil niet de ontmoeting tussen de boer zelf en dec directe 

consument organiseren. Het is een methode om de korte keten naar de streekproducent en 

de afnemer van zijn producten te brengen, die de producten dan verder vermarkt in zijn 

restaurant of winkel. Inagro heeft aan de landbouwers die aan de beurs hebben meegewerkt 

vooraf een soort beurstraining geboden. Aan de beurs hebben 105 bedrijven uit West- en 

Oost-Vlaanderen en Wallonië en Noord-Frankrijk deelgenomen, waarvan 50 West-Vlaamse 

producenten. 356 bedrijven hebben de beurs bezocht en uit de eerste reacties blijken heel 

wat interessante contacten te zijn gelegd en contracten te zijn afgesloten tussen producenten 

en afnemers. Het is een heel mooi initiatief en voor herhaling vatbaar.  

Daarnaast is er ‘De week van de korte keten’ in de week van 11 mei, met rechtstreeks 

contact tussen producent en consument. Wat in West-Vlaanderen is begonnen wordt nu op 

Vlaams niveau met de nodige aandacht en omvang door alle provincies samen uitgerold. De 

bedoeling is om aan de burger nog beter aan te tonen dat er heel wat landbouwers zijn die op 

hun bedrijf producten verkopen en dat je daar als consument gebruik van kan maken. Tijdens 

die week vinden allerlei activiteiten plaats en in West-Vlaanderen zijn er tot op vandaag 85 

geregistreerde activiteiten. Er is een website, via Facebook wordt gecommuniceerd over de 

korte keten, er komt een magazine bij de Krant van West-Vlaanderen, er is een Radio 2 

uitzending en de week komt ook aan bod op PlattelandsTV. Het is belangrijk dat land- en 

tuinbouwers die hierop intekenen worden ondersteund. De provincie zet hier dan ook op in, 

samen met de POM, op het ‘100% West-Vlaams’ netwerk en samen met Unizo en Vives. Ook 

Westtoer werkt mee om met korte ketenaars arrangementen op te zetten. Het aantal 

producenten dat in het netwerk van hoeveproducenten zit is sedert de start van ‘100 % West-

Vlaams’ in de laatste zeven jaar gestegen van 68 naar 147 leden. Het is een succes en veel 

mensen voelen zich aangesproken en het is de bedoeling dat de provincie op deze weg verder 

gaat. 
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Repliek 

De heer Croes dankt de heer Naeyaert voor de duidelijke informatie. 

 

 

Vraag nr. M/2019/025 

van de heer Simon Bekaert 

 

Luchtkwaliteit 

 

Vraag 

De heer Simon Bekaert, Sp.a-raadslid, zegt dat uit een nieuw rapport van Greenpeace blijkt 

dat Oostrozebeke in België het slechts scoort voor wat de concentraties fijn stof betreft. 

Buurgemeente Wielsbeke staat op de tweede plaats. De studie deed de voorbije weken zoveel 

stof opwaaien, waarop beide gemeentebesturen op 8 maart de pers hebben bijeengeroepen. 

De ultieme conclusie was dat het in beide gemeenten niet ongezonder leven is dan elders in 

Zuid West-Vlaanderen. Dat kan misschien wel waar zijn, maar het was niet bepaald een 

geruststellend argument. België staat wat fijn stof betreft wereldwijd op de 52ste plaats, wat 

ons land in de hoek bij de slechtste leerlingen van de West-Europese klas zet. Wat het begrip 

‘uitstoot’ betreft zijn de bevoegdheden voor het klimaat in België versnippert. Gaat het echter 

om uitstoot van industrie en landbouwbedrijven, dan zit de provincie evenwel in een cockpit 

om hierin verantwoordelijkheid op te nemen. Het is de provincie die bevoegd is om al dan niet 

een omgevingsvergunning toe te kennen aan de milieubelastende inrichtingen en hier al dan 

niet, binnen het decretale kader, voorwaarden aan te koppelen. De milieuvergunning was 

vroeger van bepaalde duur en is nu van onbepaalde duur geworden. 

We moeten ons echter grote zorgen maken over de manier waarop de bescherming van mens 

en milieu nog wordt gewaarborgd. Gaat het over bouwen aan een beter milieu, dan mag het 

niet bij mooie woorden en verklaringen blijven. De nodige aandacht is vereist bij de aflevering 

van de vergunningen en bij de handhaving van de vergunningsvoorwaarden. In die zin vraagt 

de heer Bekaert of er ondertussen een efficiënt evaluatiesysteem is uitgerold dat niet alleen 

nagaat of bedrijven zich aan de milieuvoorwaarden houden maar ook bekijkt of een 

actualisatie van hun vergunning, met aanpassing aan nieuwe technieken die minder vervuiling 

veroorzaken, zicht opdringt, welke overheid voor deze evaluatie instaat en of de provincie 

hierin een rol opneemt. Verder ook de vraag of de provincie zelf ook opvolgt of de door haar 

opgelegde voorwaarden en milieunormen daadwerkelijk worden nageleefd, welke 

instrumenten de provincie daarvoor ter beschikking heeft, of er nood is aan een provinciaal 

milieunetwerk waarbij alle instanties die betrokken zijn bij milieuhandhaving informatie en 

ervaringen uitwisselen en of de provincie hierin een trekkende rol kan spelen. 

 

Antwoord 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt de reacties op de cijfers te hebben bekeken. Over 

de cijfers valt heel wat te vertellen en ook komt naar voor dat verschillende oorzaken worden 

aangedragen. Linken aan één specifiek bedrijf is niet evident. De provincie is verantwoordelijk 

voor het verlenen van vergunningen, weliswaar op basis van een normenkader naar emissies 

toe dat op Vlaams niveau wordt bepaald, en sinds kort is er de vergunning van onbepaalde 

duur. Najaar 2017, begin 2018 is de eerste vergunning van onbepaalde duur verleend. De 

evaluatie van de bedrijven klasse I, en voornamelijk de GPBV-bedrijven, werd meteen via 

datzelfde decreet op basis van een meerjarenprogramma toegekend aan de provincie. De 

provincie is met de evaluatie van de verschillende soorten bedrijven aan de slag gegaan. De 

eerste bedrijven waar dergelijke evaluatie moet gebeuren zijn bedrijven met een grote 

stookinstallatie, bedrijven met afvalverwerking en bedrijven met fabricage van grote 

hoeveelheden organisch-chemische producten. Er is iemand aangeworven om die evaluaties 

aan te pakken. 

Het feit dat een vergunning voor onbepaalde duur wordt verleend betekent niet dat een 

bedrijf ten eeuwigen dage onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde manier kan blijven 

produceren. Er is zoiets als de ‘BREF-rapporten’ die per sector bepalen wat de meest 

geschikte technologieën zijn die moeten worden toegepast en waarbij overgangsperioden 

worden bepaald om de technieken te implementeren. 
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Los van de taak voor de provincie die voortvloeit uit het omgevingsvergunningsdecreet zijn er 

binnen de provincie ook ambities om op andere manieren met de evaluaties om te gaan. De 

provincie heeft bijvoorbeeld zelf een studie besteld om de invloed van de veehouderij op de 

gezondheid te onderzoeken en er loopt ook een studie over de geurimpact van 

pluimveebedrijven op de omgeving. De heer Naeyaert zegt zelf nog te streven naar een studie 

over de reële impact van windturbines op de omgeving. 

De provincie heeft geen handhavingsbevoegdheden en is niet in de mogelijkheid om te gaan 

handhaven wanneer de milieuvergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd. De Vlaamse en 

gemeentelijke administratie hebben wel die bevoegdheid. In het kader van de interne 

staatshervorming heeft de provincie wel aangegeven die bevoegdheid te willen opnemen, 

maar op Vlaams niveau staat men daar momenteel heel weigerachtig tegenover. Rond grote 

bedrijven zijn opvolgingscommissies voorzien die wel maatregelen kunnen nemen en in die 

zin is in het verleden door de milieu-inspectie aan de provincie nog gevraagd om een 

schorsingscommissie samen te roepen om de vergunning van bepaalde bedrijven te schorsen. 

Het oprichten van een provinciaal milieunetwerk is een goed idee. Feitelijk gebeurt dit reeds 

en zit de provincie rond bedrijven bijvoorbeeld al samen met de gemeenten en met de milieu-

inspectie. Een meer systematische manier om deze zaken aan te pakken is interessant, maar 

die rol moet door de Vlaamse overheid dan wel aan de provincie worden gegund. 

 

Repliek 

De heer Bekaert dankt de heer Naeyaert voor het positief antwoord en hij hoopt dat de lijst 

met de drie soorten bedrijven die door de provincie worden geëvalueerd nog zal worden 

aangevuld. Het is ook bemoedigend dat de heer Naeyaert het idee van een provinciaal 

milieunetwerk interessant vindt. Een dergelijk netwerk bestaat in Oost-Vlaanderen en kan wat 

de structuur betreft eventueel als voorbeeld dienen. 

 

 

 

 

 

*** 


