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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 

*** 
 
De voorzitter opent de vergadering om 14 uur. 

 
Zijn aanwezig:   Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 

Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Coupillie Luc (Raadslid), Croes 

Claude (Raadslid), DE BETHUNE Jean, De Klerck Patrick (Raadslid), De Poorter Johan 
(Raadslid), De Reuse Immanuel (Raadslid), Decleer Hilde (Raadslid), Dejaeghere Veerle 
(Raadslid), Dumarey Anthony (Raadslid), Hollevoet Justine (Raadslid), Kindt Els 
(Raadslid), Lahaye-Battheu Sabien (Raadslid), Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx 
Herman (Raadslid), Moerman Bieke (Raadslid), NAEYAERT Bart, Pillaert Kristof 
(Raadslid), Ravyts Kurt (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), Sneppe Dominiek 
(Raadslid), Soens Rik (Raadslid), Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier Maarten 
(Raadslid), Van Meirhaeghe Jan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), 
Vandenbrande Isabelle (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), Vandermersch Piet 
(Raadslid), Vanlerberghe Jurgen (Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), 
Vanryckeghem Martine (Raadslid), Vermeersch Wouter (Raadslid), Willems Tom 
(Raadslid), leden 

 
 
 

*** 
 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele adminstratieve mededelingen aan de provincieraad.  
 
Mededelingen:  

- Op 16 februari 2019 overleed de heer Gabriël Dewancker, PVV- provincieraadslid voor het 

district Poperinge van 24/11/1991 tot 9/10/1994. 

Er wordt één minuut stilte gehouden.  
- De nieuwe plattegrond van de raadzaal is ter beschikking. De plattegrond is terug te vinden in 

de banken van de raadzaal. 

 
Verontschuldiging 
 
Op de banken: 

- Amendement van provincieraadslid Maarten Tavernier bij agendapunt 2 (aanduiding 
vertegenwoordigers verzelfstandigde agentschappen) (vervanging van Patrick De Klerck door 
Kristof Pillaert in de raad van bestuur van de POM); 

- Amendement van gedeputeerde Bart Naeyaert bij agendapunt 2 (aanduiding vertegenwoordigers 
verzelfstandigde agentschappen); 

- Amendement van gedeputeerde Bart Naeyaert bij agendapunt 3 (aanduiding vertegenwoordigers 
in bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en 

adviesorganen); 
- Amendement van provincieraadslid Maarten Tavernier bij agendapunt 3 (aanduiding 

vertegenwoordigers in bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen) (schrappen van de organisaties Koninklijke West-Vlaamse 
Maatschappij tot Kweekbevorderen van het Drafpaard en Vereniging voor Bedreigde 
Neerhofdieren) 
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Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
Vraag nr. M/2019/008 
van mevrouw Dominiek Sneppe 
Aanpak van de transmigratie in en rond de haven van Zeebrugge 
(geluid werkt niet) Mevrouw Dominiek Sneppe, Vlaams Belang-raadslid, geeft mee dat 65 % van de 
transmigranten werd aangetroffen in en rond de haven van Zeebrugge. Unizo Noord-West -Vlaanderen 
trok vorige week nog aan de alarmbel door erop te wijzen dat de kosten voor ondernemingen in het 

havengebied ondertussen reeds zijn opgelopen tot in de honderdduizenden euro’s. Mevrouw Sneppe zegt 
dat de gouverneur terecht dringend naar meer ondersteuning vraagt en terecht stelt dat het dweilen met 
de kraan open is. Het raadslid citeert de gouverneur uit een artikel van Het Laatste Nieuws van 14 
januari 2019: “Het lijkt dweilen met de kraan open, maar we moeten blijven dweilen. Doen we dit niet, 
ontstaan er binnen de kortste keren tentenkampen, iets wat we absoluut moeten vermijden. We doen 
alles wat we kunnen met onze task force, twee tot drie keer per week wordt een actie georganiseerd, we 
opteren voor kleinere maar meer acties.” Mevrouw Sneppe zegt dat de woorden van de gouverneur nog 
niet koud zijn of zijn partijgenoot, burgemeester van Brugge de heer De fauw, orakelt dat hij de aanpak 
van de gouverneur niet langer zal tolereren. Het raadslid is van mening dat de gouverneur als het ware 
de levieten wordt gelezen door de burgemeester.  De gouverneur is slechts een ambtenaar die niets te 
zeggen heeft, noch aan de burgmeester, noch in de provincieraad zo liet de burgemeester weten tijdens 
de Brugse gemeenteraad, aldus mevrouw Sneppe. Het raadslid verwijst hierbij naar de livestream van de 

gemeenteraad op Youtube. Bijgevolg geen razzia’s meer, geen arrestaties meer van onschuldige 
illegalen, geen vervolgingen meer van medeplichtige vrijwilligers, stelt het raadslid. De transmigranten 
komen niet vanuit Afrika naar Zeebrugge om een kom soep en een boterham, zijn de naar populisme 
neigende woorden van de burgemeester, aldus mevrouw Sneppe. De burgemeester wil een onafhankelijk 
infopunt installeren in Zeebrugge, dat illegalen juridische bijstand levert en hen de mogelijkheden uitlegt 
in verband met een asielaanvraag in België, zo licht mevrouw Sneppe toe. Het raadslid vraagt naar het 
standpunt van de gouverneur in verband met het organiseren van een infopunt. Zal de gouverneur 
gehoor geven aan de orakels van de Brugse burgmeester, of gaat de gouverneur verder op zijn 
ingeslagen weg. Er is ondertussen overleg geweest met de Brugse burgemeester. Mevrouw Sneppe 
vraagt wat dit overleg heeft opgebracht. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de steun van de 
federale en Vlaamse overheid, het cameraschild en dergelijke meer. Mevrouw Sneppe vraagt met andere 
woorden naar de stand van zaken in de strijd tegen de overlast van de illegalen in de provincie West-

Vlaanderen. 
Antwoord 
De heer gouverneur, Carl Decaluwé, wil eerst en vooral opmerken dat hij geen ambtenaar is en de heer 
De fauw ook niet zijn partijgenoot is. De heer Decaluwé benadrukt dat een gouverneur een commissaris 
van de Vlaamse en de federale regering is, en geen politicus. De gouverneur zegt dat hij zelf niet 
aanwezig moet zijn in de provincieraad om vragen te antwoorden. De gouverneur wil klaar en duidelijk te 
stellen dat hij geen politicus is. Hij handelt ook in dit dossier niet namens zichzelf, maar namens de 
federale regering. De gouverneur heeft een opdracht gekregen van voormalig minister Jambon en dit 
werd bevestigd door huidig minister De Crem. Vervolgens maakt de gouverneur duidelijk dat inzake de 
door het raadslid aangehaalde thematiek, gans het kader wordt uitgestippeld door de gouverneur en niet 
door een burgemeester. Dit is de afspraak, ook in de taskforce. In deze tasforce zetelen de procureurs, 

de Dirco, de Dirjud en de voorzitter van de vaste commissie van de politie, aldus de heer Decaluwé. De 
gouverneur verduidelijkt dat deze partijen allen samen zitten om af te spreken wat wel en wat niet wordt 
gedaan. Men probeert de operationele planning vast te leggen tot eind april. Over hoeveel acties dit gaat 
en waar deze zullen plaatsvinden, daarover kan de gouverneur in de raad uiteraard niet communiceren. 
De gouverneur benadrukt dat op dit vlak niets verandert. Deze planning gaat zeker door tot einde april. 
Deze taskforce is een aantal maanden terug van start gegaan zegt de gouverneur. Toen werd de 
opdracht gegeven om een volledig veiligheidsplan rond Zeebrugge op te maken. Dit veiligheidsplan werd 
afgerond en ligt vast, samen met de scheepvaartpolitie, de lokale politie en andere betrokken partijen. 
De gouverneur herinnert aan het feit dat toenmalig minister Jambon ook geprobeerd heeft om middelen 
vrij te krijgen in Groot-Brittannië. De gouverneur verwijst hierbij naar de huidige situatie in Groot-
Brittannië. Via minister De Crem, die op bezoek is geweest in de haven van Zeebrugge, samen met de 
gouverneur en de burgemeester van Brugge, werd een piste geopend. De gouverneur heeft dit 

overgemaakt aan het havenbestuur en het stadsbestuur, namelijk dat ook Europese gelden kunnen 
gekregen worden om deze investering te doen. Volgens de gouverneur is de eerste investering die moet 
gebeuren, de korpschef bevestigt dit, het installeren van een centrale dispatch-inforuimte, met een 
integratie van alle mogelijke camera’s in het havengebied Zeebrugge. De MBZ moet dergelijk dossier 
indienen zegt de gouverneur. Als de gouverneur het goed voorheeft kan tot 80 à 90 % gefinancierd 
worden vanuit Europa. Deze gegevens werden overgemaakt aan het havenbestuur. De gouverneur heeft 
niet de verantwoordelijkheid en taak om in dergelijke zaken te investeren. Hij heeft deze echter wel 
gefaciliteerd. Uiteindelijk moet de MBZ deze investering ook met private partners uitwerken, aldus de 
gouverneur.  
De gouverneur gaat over naar de vraag van mevrouw Sneppe in verband met zijn standpunt inzake het 
organiseren van een infopunt. Het organiseren van een infopunt is de volle bevoegdheid van een 

burgemeester of een stadsbestuur. De gouverneur kan hier enkel akte van nemen. In het overleg van 
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gisteren werd evenwel duidelijk gezegd dat als men dergelijke dingen doet, men voor een stuk de nodige 
waakzaamheid moet geven dat ook voldoende flankerende en beveiligde maatregelen worden genomen. 
De gouverneur geeft mee dat hij een eigen mening heeft over het organiseren van een infopunt en hij 
hier niets kan aan doen. Indien dit echter plotseling zou ontaarden, kan de gouverneur op basis van 
artikel 128 van de Provinciewet wel ingrijpen. Eerst is de gemeente aan orde, dan pas de 
provinciegouverneur. (geluid valt weg)  
De gouverneur gaat over naar de laatste vraag van mevrouw Sneppe. Iedereen was verrast, ook de 
taskforce, om plotseling in de krant te moeten lezen dat er geen razzia’s en dergelijk meer zouden zijn. 

De gouverneur wil echter duidelijk in deze provincieraad stellen dat er nooit razzia’s zijn geweest. Dit 
werd bevestigd door de politie. De gouverneur heeft dit gisteren nogmaals expliciet gevraagd omdat hij 
wist dat deze vraag ging komen. Er werden geen hulpverleners opgepakt of gearresteerd, wat er ook in 
de krant mag verschijnen zegt de gouverneur. De gouverneur heeft de indruk dat hieromtrent veel 
perceptie is geweest. De komende maanden verandert er naar weten van de gouverneur niets. Twee à 
drie acties per week zijn gepland. Dit in nauwe afspraak met iedereen. Ook het korps van Brugge zal 
meedoen. De gouverneur zegt dat de burgemeester heeft meegedeeld hard maar correct op te treden. 
De gouverneur zegt dan ook geen probleem te hebben met dit humanitaire kantje ten gevolge van het 
organiseren van het infopunt door de burgemeester van Brugge.  
De gouverneur gaat over naar de discussie als mensen onheus behandeld zouden worden. De 
gouverneur verwijst hierbij naar een rapport van het comité P. In dit rapport, dat volgens de gouverneur 
zeer interessant is om te lezen, staat letterlijk vermeld dat steeds correct en op een humanitaire manier 

wordt gehandeld.  
Naar ondersteuning toe zegt de gouverneur dat er de belofte van de minister is, en ook van de 
commissaris-generaal, dat in het CEK dat nu 12 of 13 man tekort heeft, dit tekort volledig wordt 
opgevuld. Er zal ook opnieuw extra mankracht bijkomen.  
Volgens de gouverneur blijft het evenwel dweilen met de kraan open. Soms worden de cijfers van het 
aantal transmigranten betwist. Men ziet inderdaad minder transmigranten op straat rondlopen.  De reden 
hiervoor is dat deze mensen niet meer zo vaak op straat lopen en minder naar de voedselbedeling gaan. 
Deze mensen zijn meer en meer te vinden in safe houses. Men probeert deze safehouses ook aan te 
pakken, samen met de burgemeesters en korpschefs langs de kustlijn. In deze panden worden mensen 
als het ware ‘opgesloten’. Ze kunnen er overnachten, tot 100 euro per nacht en dit met 35 personen. Het 
gaat hier om een lucratieve business zegt de gouverneur. Vooral deze mensensmokkelaars moeten hard 
worden aangepakt. De laatste maanden is de cel mensensmokkel West -Vlaanderen, ook op vraag van 

de gouverneur aan de ministers, enorm versterkt geweest. Het vergt enorme inspanningen om deze 
mensensmokkelaars op het pad te komen. De gouverneur verwijst naar de scheiding der machten, de 
procureur is bovendien ook aanwezig in de taskforce. Als er acties zijn gepland mogen deze de 
gerechtelijke acties immers niet doorkruisen. De gouverneur besluit dat men op regelmatige basis 
samenkomt. De gouverneur kan zich evenwel niet van de indruk ontdoen dat er veel aan perceptie wordt 
gedaan, maar in de realiteit en naar acties toe kan hij bevestigen, dit werd ook bevestigd door de 
korpschef en de burgemeester van Brugge, dat het korps van Brugge perfect zal blijven meewerken en 
mee zal ingeschakeld worden in de acties die de komende maanden zullen doorgaan. 
Repliek 
Mevrouw Sneppe zegt dat de woorden over de functie van de gouverneur niet uit haar mond komen, 
maar wel degelijk door de burgmeester van Brugge werden gezegd. Zij verwijst hierbij naar de 

livestream van de gemeenteraad. Mevrouw Sneppe deelt mee dat het Vlaams Belang uiteraard geen 
voorstander is van dit infopunt. Zij menen namelijk dat dit een aanzuigeffect zal hebben en de situatie in 
Zeebrugge, nog zal verergeren en bij uitbreiding de ganse Vlaamse kust. Zij hoopt dan ook dat het 
overleg met de Brugse burgemeester enig soelaas zal bieden en dat de burgemeester op zijn stappen zal 
terugkeren. Zij hoopt dat de bekommernis gaat naar de inwoners van Zeebrugge en naar de veiligheid in 
en rond de haven. 
(geluid valt weg) De gouverneur herhaalt dat de perceptie werd gecreëerd dat er een zogezegd 
inhumane behandeling was van de transmigranten. De gouverneur was hier ook van geschrokken. Hij 
heeft hierover navraag gedaan en daagt het raadslid uit om met de scheepvaartpolitie te kijken hoe men 
op een menselijk manier omgaat met de transmigranten. Het blijft evenwel dweilen met kraan open. De 
gouverneur besluit dat alles zal lopen en zal uitgevoerd worden zoals initieel werd afgesproken.  
 

Vraag nr. M/2019/009 
van de heren Piet Vandermersch, Maarten Tavernier en Johan De Poorter 
Drones tijdens waterschaarste 
De heer Piet Vandermersch, Open Vld-raadslid, verwijst in zijn vraag naar een verklaring van de 
gouverneur in de pers op maandag 18 februari waarin hij zei dat als er komende zomer opnieuw een 
droogteperiode aanbreekt, met een oppomp- en captatieverbod,  de gouverneur de naleving van dit 
verbod met drones zal controleren. Het betreft een project in samenwerking met een gespecialiseerd 
dronesbedrijf, de federale politie en de bevoegde ambtenaren. Wie toch zijn gazon of akker besproeit zal 
vanuit de lucht bespied en betrapt kunnen worden. Het zijn de diensten van de gouverneur die de kosten 
van het proefproject voor hun rekening nemen.  De heer Vandermersch verwijst naar de rede van de 
gouverneur in december waarbij het belang van water en correct waterbeheer extra benadrukt werd. Het 

is één van de prioritaire kerntaken van de provincie om de toekomst van voldoende zoet water in de 
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provincie te verzekeren. Doch dient ook rekening worden gehouden te worden met het feit dat West-
Vlaanderen de landbouwprovincie van Vlaanderen en bij uitbreiding van België is, aldus het raadslid. De 
landbouwers letterlijk droogleggen zou ongeziene economische schade met zich meebrengen voor de 
West-Vlaamse economie. Volgens de heer Vandermersch kan het niet de bedoelding zijn om een 
heksenjacht te openen op de landbouwers- en landbouwbedrijven. De heer Vandermersch is er zeker van 
dat dit niet bedoeling was van de gouverneur, maar de pers liet uitschijnen dat een groot deel van de 
landbouwers het verbod naast zich neerlegt en dat er bijna geen boetes worden uitgeschreven. De 
landbouwers kunnen dit missen om steeds in een negatief daglicht te worden gesteld, zegt het raadslid. 

Het raadslid had liever middelen gezien om een meer verspreid verbod te kunnen krijgen, zonder ander 
sectoren in gevaar te brengen. Daarnaast bevindt het proefproject zich in een donkergrijze zone voor 
wat betreft de privacy wetgeving. Volgens deze wetgeving kunnen drones ingezet worden voor controles, 
maar moeten deze met het blote oog waarneembaar zijn. Als landbouwvelden die vaak ettelijke hectares 
groot zijn op deze manier moeten worden gecontroleerd, zal dit enerzijds zeer arbeidsintensief en 
anderzijds weinig effectief zijn, stelt het raadslid. Gewone gerichte controles aan de landbouwbedrijven 
zullen betere en vooral goedkopere resultaten opleveren. De heer Vandermersch gaat over naar zijn 
vragen. Hoe zullen de dronescontroles precies verlopen en op welke manier zal een evaluatie worden 
gemaakt. Werd voor dit project aan financiële raming opgemaakt en kan deze worden toegelicht vraagt 
het raadslid. Werd reeds contact gezocht met de privacy commissie zodat dit proefproject honderd 
procent correct en waterdicht is, besluit de heer Vandermersch zijn vragen. 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid,  verwijst ook naar de inspirerende rede van de gouverneur 

over het waterbeleid in West-Vlaanderen. Het raadslid zegt dan ook met veel aandacht achteraf het 
boekje dat bij de rede hoorde doorlezen te hebben. De rede was ook gekoppeld aan andere relevante 
beleidsterreinen, namelijk niet enkel het waterbeheer sensu stricto, maar ook het stopzetten en 
afbouwen van de verharding van West-Vlaanderen die daaraan gekoppeld is. De heer Tavernier vindt het 
helemaal terecht dat de gouverneur deze problematiek aankaart. Door de klimaatverandering worden de 
uitdagingen op dat vlak alleen maar groter. Het raadslid geeft aan dat heel wat dossier die gelinkt zijn 
aan deze problematiek in de provincieraad en deputatie passeren. De heer Tavernier verwijst naar de rol 
van de gouverneur als voorzitter van de deputatie, en vraagt als de gouverneur in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van de deputatie ook daar de principes die in de rede werden toegepast, zal toepassen in deze 
dossiers. De heer Tavernier verwijst naar het pleidooi dat de gouverneur hield voor het opzetten van een 
kenniscentrum. Er werd niet in detail ingegaan op dit kenniscentrum zegt het raadslid. Daarom stelt de 
heer Tavernier zich de vraag, hoe de gouverneur de organisatie en de financiering van een dergelijk 

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

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

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

om de verzilting onder controle te krijgen. Immers eenmaal grond echt verzilt, is het gedaan met het 
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gebruik van deze grond voor landbouw. De gouverneur geeft aan dat telkens als een captatieverbod 
wordt uitgevaardigd, dit steeds in samenspraak is met de landbouwsector. Vertegenwoordigers uit de 
landbouwsector zitten samen met de deputatie en de VMM. Iedereen wordt betrokken bij dit 
captatieverbod en men tracht hiermee op een goede manier om te gaan. De gouverneur zegt dat als een 
captatieverbod wordt ingesteld dit een politionele maatregel is die hij neemt. Hij neemt deze als officier 
van de bestuurlijke politie. Dit op basis van artikel 128, op basis waarvan een politiereglement kan 
worden genomen, waarin wordt gezegd dat het verboden is om op bepaalde plaatsten te capteren en wat 
de reden hiertoe is. Dit gebeurt in samenwerking met het parket. De gouverneur verwijst naar het feit 

dat slechts tien processen verbaal werden opgemaakt over een periode van meer dan drie maanden en 
dit over een enorme oppervlakte. De gouverneur zegt hierbij te weten dat een aantal van de lokale 
polities niet geneigd waren om processen verbaal op te maken op vraag van hun voorzitter. De 
gouverneur zegt dat hij deze handhavingsmaatregelen en het zoeken naar nieuwe innovatieve middelen 
doet om de toekomst van de landbouw te garanderen op termijn, om de verzilting onder controle te 
houden en een aantal cowboys uit te halen die willens nillens blijven capteren tegen alle mogelijke 
politieverordeningen in. Dan moet men creatief zijn zegt de gouverneur en sluit hij als officier van de 
bestuurlijke politie een raamakkoord met een dronefirma. De gouverneur deelt mee dat het een state 
toestel zal worden. De gouverneur zegt echter niet uit te zullen leggen hoe men precies zal werken met 
deze drones, hoe men dit operationeel zal aanpakken en met wie zal worden samengewerkt. Er kan ook 
perfect worden samengewerkt met ambtenaren van VMM die ook een pv-bevoegdheid hebben en met 
mensen van de polderbesturen.  De gouverneur licht toe dat niet vanuit de lucht zal worden 

gefotografeerd. De wet op de privacy zal perfect worden gevolgd, maar de gouverneur zegt geen 
toestemming te vragen aan de commissie van de wet op de privacy. De voorzitter van deze commissie 
heeft het volgens de gouverneur duidelijk totaal niet begrepen. De gouverneur stelt dat de voorzitter van 
deze commissie denkt dat vanuit de lucht foto’s zullen worden genomen en op basis van deze foto’s pv’s 
zouden worden opgemaakt. Dit zal niet het geval zijn, alles zal conform de privacywetgeving gebeuren 
benadrukt de heer Decaluwé. Er hoeft ook in de provincieraad geen provinciaal reglement worden 
gestemd, zoals de voorzitter van de commissie van de wet op de privacy beweert, maakt de gouverneur 
duidelijk. Dit is immers niet nodig. Alles zal evenwel volledig conform de wetgeving gebeuren, herhaalt 
de gouverneur. Meer kan hij daar niet over vertellen. Men is bezig met de opmaak van de offertes. De 
gouverneur zegt ook bepaalde persartikels te hebben gelezen waarin verwezen werd naar de provincie. 
De provincie heeft bij bovenstaande als bestuur niets te maken. Het gaat om de federale budgetten van 
de gouverneur als officier van de bestuurlijke politie, zo stel de heer Decaluwé. De gouverneur maakt de 

vergelijking met de ondersteuning die hij heeft gedaan voor de reddingsdiensten van Blankenberge. Er 
moet immers gezocht worden naar innovatieve middelen. Als men voor honderden hectares slechts over 
één of twee camionettes beschikt, dan krijgt men geen resultaat zegt de gouverneur. De gouverneur 
herhaalt nogmaals dat hij zeker niet de landbouwers wil pesten, hij is immers landbouw minded. Op 
termijn moet echter kunnen gegarandeerd worden dat in de toekomst nog geboerd zal kunnen worden. 
De verzilting is de grote vijand, als het waterpeil immers te laag is, is er een groot probleem voor de 
landbouw. De gouverneur verwijst naar de mensen van het polderbestuur en de dijkgraven die juist 
hetzelfde zullen vertellen. De mensen van landbouw die in de crisiscel van de gouverneur zetelen zijn 
hier ook van overtuigd. Als er problemen zouden kunnen zijn met de privacy of andere zal dit alles via de 
politie verlopen zodat er geen enkel probleem zal zijn.  
De heer Decaluwé gaat verder in op wat de heer Tavernier opwierp in zijn vraagstelling. Men is reeds aan 

het anticiperen. Er is nu reeds een schrijven, ook via de bekkens, om te communiceren over de huidige 
toestand is. Men volgt het nu reeds op. In Nederland denkt men er zelfs over na om het captatieverbod 
reeds in te stellen vanaf april. Dit is niet de bedoeling in West-Vlaanderen zegt de gouverneur. 
Men beseft volgens de gouverneur blijkbaar niet dat climate change volop aan de gang is. In de provincie 
West-Vlaanderen is dit het hardst te voelen. Omwille van de toekomstige zeespiegelstijging en de 
problematiek rond de verzilting is het waterbeheer een grote bekommernis van de gouverneur, zeker in 
relatie met de landbouwsector.  
De gouverneur geeft aan een aantal ideeën rond het kenniscentrum te hebben gelanceerd. De 
gouverneur geeft ook aan inderdaad voorzitter van de deputatie te zijn en dat hij zich mag moeien met 
wat de gedeputeerden doen. De gouverneur herhaalt nogmaals dat hij geen politicus is. Hij vindt het een 
wat vreemde constructie dat een gouverneur als commissaris een politiek college voorzit. De gouverneur 
zegt dat de gedeputeerden waarschijnlijk kunnen getuigen dat het niet zijn ambitie is om zich constant 

te moeien. Een rede dient om ideeën aan te reiken. Het is vervolgens aan anderen om deze ideeën op te 
pikken en te implementeren. De gouverneur verwijst hierbij naar professor Vermeiren die deze week 
heeft samengezeten met gedeputeerde Bart Naeyaert. De taak van de gouverneur is onder meer het 
lanceren van ideeën, besluit de gouverneur zijn antwoord.  
Repliek 
De heer Vandermersch repliceert dat hij heel tevreden is dat de gouverneur de landbouw niet viseert. 
De heer Tavernier denkt dat uit de vraagstelling en het antwoord blijken dat er inderdaad nog werk aan 
de winkel is om het gros van de bevolking te laten beseffen dat deze problematiek zeer ernstig is en er 
maatregelen moeten worden genomen, ook als deze onaangenaam zijn. 
(Geluid valt weg) 
De heer De Poorter dankt de gouverneur dat hij, volgens het raadslid terecht, de nieuwe middelen en 

nieuw technieken aanwendt om op middellange en lange termijn de landbouw en de 
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landbouwgemeenschap te kunnen laten overleven. Dat er soms moeilijke stappen moeten worden 
genomen begrijpt zijn fractie absoluut. Men moet blijven inzetten op deze problematiek. Het beheersen 
van en kwalitatief in orde houden van het water blijft een belangrijk punt in de provincie West-
Vlaanderen. Het raadslid hoopt in de toekomst deze weg verder te kunnen blijven inslaan, rekening 
houdend met alle factoren en actoren in de provincie. 
 
Vraag nr. M/2019/010 
van de heer Wouter Vermeersch 

Actieplan 2019 binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en het Europacollege 
De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang-raadslid, herinnert aan de vraag die hij in januari laatsleden 
stelde omtrent externe auditors die de rekening van de provincie doorlichten. De gedeputeerde 
antwoordde toen dat het raadslid als provincieraadslid auditor is, aldus de heer Vermeersch. De heer 
Vermeersch zegt vandaag te starten met zijn eerste auditopdracht. Jaarlijks stort de provincie bijna 
75.000 euro aan het Europacollege. De heer Vermeersch stelt dat dit Europacollege in Brugge voor de 
Europese politieke elite is wat de Harvard Business School is voor het bedrijfsleven. Heel wat politici, 
voormalige eerste ministers, Europese machthebbers en topambtenaren liepen er school. Het is de 
kweekvijver van de eurofielen, eurocraten en andere europotentaten, die uiteindelijk de vrijheid, de 
identiteit en grenzen van landen en deelstaten zoals Vlaanderen willen ondergraven, zo stelt de heer 
Vermeersch. Het Europacollega, een volgens het raadslid eliteschool, krijgt dus 75.000 euro toegestopt. 
Zijn fractie heeft opgezocht wat daar tegenover staat, één A4 pagina, zelfs niet bedrukt op de achterzijde 

zegt de heer Vermeersch. Dit actieplan is een lachertje volgens het raadslid. De heer Vermeersch noemt 
deze 75.000 euro een blanco cheque, en verwijst hierbij naar een verbintenis om niet. Deze term stamt 
uit de napoleontische tijd net zoals de instelling van de provincie, dit kan geen toeval zijn, aldus de heer 
Vermeersch. Het raadslid gebruikt ook de omschrijving van een verbintenis uit weldadigheid, uit 
vrijgevigheid, op de kosten van de West-Vlaamse belastingbetaler. Een zoveelste transfer van de gewone 
mensen naar de politieke elite. En alsof dit nog niet genoeg, zo vervolgt de heer Vermeersch, krijgt het 
Europascollege jaarlijks nog extra tienduizend euro’s toegestopt als het college minstens één West-
Vlaming telt. Op dit ogenblik studeren reeds meerdere West-Vlamingen in het college, aldus het raadslid. 
De heer Vermeersch noemt dit een valse voorwaarde. Het is volgens de heer Vermeersch een tweede 
blanco cheque aan dit college, samen goed voor jaarlijks 85.000 euro. De heer Vermeersch wil echter 
niet verkeerd begrepen worden en verwijst naar de vrijheid van onderwijs en dat zijn fractie dit college 
steunt wanneer het vrij en autonoom zijn studieprogramma’s kan uitwerken. Het is volgens de heer 

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

het Europacollege met zijn fractie wil evalueren en deze samenwerking wil herdenken. 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, wil met zijn antwoord een aantal elementen op tafel leggen. 
Ten eerste deelt de gedeputeerde mee dat de provincie niet de commanditair is geweest van enige 
operatie voor de Saoedi’s. De gedeputeerde geeft aan ook deze artikels te hebben gelezen en stelt op dit 
terrein vast dat de Europese Commissie en haar diensten vandaag een onderzoek voeren naar wat daar 
zou gebeurd zijn. Ging het om een materiële vergissing dan wel een bewuste operatie. De provincie is er 
niet om hier over te oordelen. De gedeputeerde zegt bijgevolg niet op dit punt in te gaan. Het resultaat 
van het onderzoek wordt afgewacht. In functie van dit resultaat zal de provincie al dan niet eerder 
gevolg geven aan deze operatie. 
Ten tweede verwijst de gedeputeerde naar de tijdsgeest waarin het Europacollege in Brugge ontstond. 
Op dat ogenblik was het 1950, een zeer bewogen periode in deze contreien en op dat ogenblik was men, 

en vandaag nog altijd zegt de gedeputeerde, bijzonder fier een toponderwijsinstelling in West-Vlaanderen 
te kunnen krijgen. De gedeputeerde denkt dat vanuit de provincie altijd getracht werd om het 
consequent aantrekken en verankeren van kennisinstellingen in de provincie te kunnen realiseren. De 
laatste jaren werd er met een unanieme steun van deze provincieraad altijd voor geijverd om het aantal 
kennisinstellingen, topinstellingen, die zich in West-Vlaanderen wilden vestigen en verankeren steeds 
proberen te steunen. In deze context past ook de steun die de provincie altijd aan het Europacollege 
heeft gegeven. De heer de Bethune geeft aan dat de provincie nog steeds zeer fier is, dat uiteindelijk 
voor Brugge werd gekozen om het college te vestigen. De gedeputeerde ontkent dat een blanco cheque 
aan het college werd gegeven. De provincie heeft er altijd voor geijverd dat het college ook een stuk 
toegevoegde waarde naar de West-Vlaamse bevolking en studenten toe zou hebben. Vandaag verschuilt 
de heer Vermeersch zich achter een blad zegt de gedeputeerde. Wat de heer Vermeersch niet weet en 

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

doorgaat om uiteindelijk het programma te kunnen specificeren.  
De gedeputeerde hoort in de vraagstelling van de heer Vermeersch naar wat de vernieuwende accenten 
in dit verhaal zullen. In welke mate moeten in deze legislatuur een aantal vernieuwde accenten in de 
samenwerking met het college worden gelegd. De gedeputeerde meent te mogen zeggen, maar dat moet 
nog bevestigd worden, dat er in de komende periode een veel grotere participatie zal worden 
geconsolideerd vanwege de studenten. Niet zozeer vanuit de docenten, maar ook vanuit de studenten in 
het college naar de jonge mensen in West-Vlaanderen toe. Er zal gestalte worden gegeven aan een 
programma waarbij buitenlandse studenten afkomstig vanuit heel Europa, hun ervaringen, hun kennis, 
hun ambities en hun toekomstbeeld, zullen kunnen delen met jonge mensen uit de provincie West-
Vlaanderen. De gedeputeerde vindt dit een hele mooie ambitie. De gedeputeerde belooft na 6 maart aan 
alle raadsleden verslag uit te brengen hoe dit alles zal worden geconcretiseerd en wat de conclusies zijn.  
Tenslotte wil de gedeputeerde duidelijk maken dat het niet zo is dat de provincie zegt dat maar één 

West-Vlaming in het college studies moet volgen of tenminste in een cursus moet ingeschreven zijn. Wat 
de provincie heeft gezegd is dat in ruil voor de bijdrage die de provincie levert, zij wenst dat er 
supplementair nog een West-Vlaming een kans krijgt om in het Europacollege te werken. De 
gedeputeerde wil de uitspraak van de heer Vermeersch op dat vlak dus corrigeren. 
De gedeputeerde begrijpt de vraag van de heer Vermeersch, maar zegt dat deze vraag veertien dagen te 
vroeg komt. De gedeputeerde heeft getracht een tipje van de sluiter te lichten. De gedeputeerde geeft 
aan dat de deputatie absoluut voorstander is om de hogere onderwijsinstellingen in deze provincie te 
steunen en dus ook verder met het college zal werken. Wat de Saoedi’s betreft wordt gewacht op het 
resultaat besluit de gedeputeerde zijn natwoord. 
Repliek 
De heer Vermeersch zegt dat hij de vraag stelde om de overeenkomst met het Europacollege in de raad 
te evalueren. De heer Vermeersch begrijpt dat dit niet gaat gebeuren. Het raadslid zegt ontgoocheld te 

zijn over de antwoorden van de gedeputeerde. Dat de politieke elite in West-Vlaanderen, in Europa uit de 
wind wordt gezet, verwondert hem niet, aldus het raadslid. Maar dat de gedeputeerde de 
samenwerkingsovereenkomst zelf niet aan een evaluatie wil onderwerpen is voor de heer Vermeersch 
onbegrijpelijk. De heer Vermeersch wil nog even terug komen op het punt met betrekking tot Saoedi-
Arabië. De voorzitter onderbreekt de heer Vermeersch en vraagt zijn repliek te willen afsluiten. De heer 
Vermeersch zegt ontgoocheld te zijn over het antwoord over het punt Saoedi-Arabië. Het raadslid zegt 
dat de gedeputeerde zich in de Kortrijkse gemeenteraad opwerpt als hoeder van de democratische 
waarde, maar als het over schurken staten gaat als Saoedi-Arabië, dan zwijgt de gedeputeerde, aldus de 
heer Vermeersch. Het raadslid denkt dat dit niet aanvaardbaar is. 
 
Vraag nr. M/2019/011 

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

Daarvoor is de provincie bevoegd. Uiterlijk binnen 1 jaar na de datum van de definitieve 
omgevingsvergunning moet de installatie in gebruik worden genomen. Het is dan ook hoogdringend tijd 
dat de provincie werk maakt van een afwegingskader voor middelgrote windturbines. Ongetwijfeld zijn er 
een aantal West-Vlaamse entiteiten die de call hebben binnen gehaald en binnen de 18 maanden over 
een noodzakelijke omgevingsvergunning zullen moeten beschikken. 
De heer Dumarey vraagt wat de huidige stand van zaken is bij het maken van een afwegingskader 
middelgrote windturbines, wie de betrokken partners zijn, welke timing de provincie vooropstelt om de 
vergunningen te kunnen verlenen en hoeveel West-Vlaamse entiteiten op de call hebben gereageerd en 
waar ze zijn gesitueerd. 
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Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat er op Vlaams niveau een kader is gemaakt voor 
middelgrote windmolens en dat hij het kader in mei/juni 2018 heeft toegelicht in de raad. Het is op zich 
een vrij evenwichtig kader, waarbij men vertrekt van de nieuwe term ‘bestaand ruimtebeslag’. Als men 
een middelgrote of kleine windmolen wil bouwen moet men zo dicht mogelijk bij bestaande innames in 
de ruimte tewerk gaan. Het is op zich een goed principe dat kleine of middelgrote windmolens de komst 
van grote windmolens niet mogen beletten. Vanuit het kader dat de provincie voor kleine windmolens 
heeft ontwikkeld is daar nog aan toegevoegd dat het bij kleine en middelgrote windmolens moet gaan 

om windmolens die voor eigen gebruik van elektriciteit moeten dienen en dat er een zekere garantie op 
rendement moet zijn. 
Het kader op Vlaams niveau is echter niet gepubliceerd en op de laatste bijeenkomst van de provincie 
met de werkgroep is dit nogmaals aangekaart. In de schoot van de Vlaams regering komt men er 
blijkbaar niet toe om het kader als omzendbrief of in een uitvoeringsbesluit effectief te gaan publiceren. 
Het is een vervelende situatie. Het belet echter niet om, indien er aanvragen worden ingestuurd, de 
aanvragen te beoordelen. Er is gepland om met de Werkgroep ‘Windturbines’ samen te komen in de loop 
van maart. Deze werkgroep bestaat uit de gedeputeerde ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning, 
de provinciale administraties vergunningen en ruimtelijke planning, de POM, Inagro en deskundigen uit 
diverse universiteiten. 
Momenteel zijn er in West-Vlaanderen 7 aanvragen voor grote windturbines en 3 voor middelgrote 
windmolens. Wie daarvoor via de call vanuit Vlaanderen een dossier heeft ingediend is bij de provincie 

niet gekend. De provincie is bij de call immers niet betrokken. De heer Naeyaert heeft echter wel de 
indruk dat het waarschijnlijk niet de laatste keer zal zijn dat een call in dat verband wordt geopend. De 
provincie rekent daar zelf ook voor een stuk op, want ze wil voor Inagro middelgrote windmolens 
aanvragen. 
Repliek 
De heer Dumarey dankt de heer Naeyaert en hoopt net als de heer Naeyaert dat er rechtszekerheid zal 
worden gecreëerd en dat Vlaanderen het kader alsnog zal publiceren. 
 
Vraag nr. M/2019/012 
van de heer Kristof Pillaert 
Meerwaarde provinciaal magazine Preus 
Vraag 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, zegt dat men zich in tijden van digitalisering, 
kostenefficiëntie en milieubewustzijn kan afvragen wat de meerwaarde is van een magazine die door een 
overheid wordt uitgegeven over de ganse provincie. Bij de laatste budgetbespreking in 2018 en bij de 
openingszitting van de provincieraad heeft de heer Pillaert al gewaarschuwd voor buitensporige 
communicatiemiddelen. Toen had hij ook al gevraagd om de communicatiemiddelen tegen het licht te 
houden en te bekijken of alles wel nuttig was. 
Andere provincies hebben het licht al gezien en zetten nu volop in op digitale communicatie, althans zo 
staat het vermeld in hun bestuursovereenkomst. De N-VA-fractie heeft er geen probleem mee dat de 
provincie communiceert over producten die worden aangeboden. Het nieuwe magazine situeert zich 
eerder op het vlak van toerisme. Westtoer is dan ook het best geplaatst om deze promotie te verzorgen. 
Andere verzelfstandigde provinciebedrijven kunnen immers ook hun specifieke communicatie voeren. 

De heer Pillaert vraagt wat de doelstelling is van het magazine ‘Preus’, hoe het magazine zal worden 
geëvalueerd, hoeveel keer per jaar het magazine zal verschijnen, wat de kostprijs is van drukwerk en 
bedeling van het magazine en of het magazine in de provinciale drukkerij wordt gedrukt. 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt ervan overtuigd te zijn dat de provincie aan de West-Vlaming 
moet tonen wat ze voor de West-Vlaming doet. Dat is een puur democratisch principe. Wanneer je als 
politieke overheid aan de burger niet laat weten wat je doet ben je als politieke overheid niet goed bezig. 
In het kader van discussies over afslanken en afschaffen, die soms als feitelijk worden gepercipieerd, is 
het des te belangrijker om als provincie te tonen dat er heel wat zaken worden gerealiseerd. Het gaat 
daarbij niet alleen om de realisaties van de provincie, maar ook over het feit waarom mensen trots zijn 
om West-Vlaming te zijn, wat ze als West-Vlaming goed vinden en tot slot ook voor een stuk de opbouw 
van een streekidentiteit. In vaktermen noemt men dit ‘Regional branding’. 

De communicatie hiervan moet op verschillende manieren gebeuren. Naast de digitale communicatie 
moet je de communicatie via print als een aanvulling hierop beschouwen en het blijft een interessant 
gegeven in een communicatiemix. Het heeft niet hetzelfde soort bereik als digitale communicatie maar 
het bereikt mensen op een andere manier. ‘Preus’ is een compact magazine dat heel bevattelijk is 
geschreven en vlot leest. 
De heer Naeyaert is van mening dat het een mooie aanvulling is op het digitale verhaal. Er staan ook 
veel verwijzingen in naar het digitale verhaal en linken naar websites en plaatsen waar je bijkomende 
informatie kan terugvinden. Het zal deel uitmaken van de evaluatie van het magazine of mensen effectief 
vanuit de info die wordt gegeven de linken naar het digitale gebruiken. 
De heer Naeyaert zegt positief te staan tegenover het magazine en positieve reacties te hebben 
ontvangen. Het magazine past in een communicatiemix en naar de toekomst toe zal worden geëvalueerd 
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hoe er verder mee om te gaan. Er is ook een verdere integratie nodig van de verschillende vormen van 
communicatie. 
Het magazine ‘Preus’ wordt op 649.000 exemplaren gedrukt want er zijn 648.000 postbussen in West-
Vlaanderen. De verspreiding is nog niet helemaal rond. De kostprijs voor productie, druk en verspreiding 
bedraagt 153.000 euro. Het magazine werd niet in de eigen drukkerij gedrukt omdat de eigen drukkerij 
geen rotatiepers heeft. 
Niemand stelt in vraag dat een stad of gemeente van grote of kleine omvang een stadsmagazine heeft 
waarin zaken worden naar voor gebracht. Het is dan ook interessant om een magazine te verzorgen op 

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

Vraag 
Mevrouw Sigrid Vandenbulcke, N-VA-raadslid, zegt dat het toerisme in Vlaanderen het uitstekend doet. 
Nooit eerder werden er in Vlaanderen meer overnachtingen geboekt. Na de aanslagen van 2016 deed 
minister Weyts van toerisme de nodige investeringen om het toerisme terug op te krikken. Met groot 
succes, zo blijkt. Ook in West-Vlaanderen, dé toeristische provincie, worden alle troeven uitgespeeld. Zo 
trekt de Vlaamse kust heel wat binnen- en buitenlandse toeristen aan, is de herdenking van 
Wereldoorlog I een voltreffer en worden de historische steden almaar vaker de bestemming van een 
meerdaagse citytrip. Westtoer haalt alles uit de kast om ook in West-Vlaanderen de toeristen hartelijk te 
ontvangen en mevrouw Vandenbulcke geeft een proficiat aan Westtoer en alle mensen die hieraan 
meewerken. 
Massatoerisme is een zegen maar kan het erfgoed, zowel cultureel als natuurkundig, bedreigen. Een 
muur van een oud gebouw kan beschadigd worden door graffiti, afval op de stranden en in de zee is 

dramatisch voor de vissen en vuilnis langs de Leie of andere waterwegen is nefast voor het landschap. 
Sommige menselijke handelingen, maar zeker ook de klimaatverandering, kunnen een negatieve invloed 
hebben op het erfgoed. Het is dan ook nodig om van de toeristen partners te maken in de strijd tegen 
vuilnis, het ongebreideld massatoerisme en het niet respectvol omgaan met het West-Vlaams erfgoed. 
Toeristen moeten zich welkom voelen maar tegelijkertijd moeten ze worden geëngageerd om te helpen 
om zoveel schoonheid in stand te houden, ook voor de volgende generaties. 
Doorgedreven en aangehouden campagnes kunnen leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging, 
zoals bijvoorbeeld de campagnes ‘Rijden onder invloed’ en ‘Roken in publieke ruimtes’. Mevrouw 
Vandenbulcke vraagt of er een campagne kan worden gelanceerd om de vele bezoekers van West-
Vlaanderen te sensibiliseren voor een milieuvriendelijk en respectvol gedrag ten opzichte van het 
erfgoed, of er een welkomstbrochure kan worden gemaakt waarin naast de gebruikelijke informatie een 

engagement wordt gevraagd voor milieu en erfgoed en of er kan worden nagegaan of het toerisme beter 
kan worden gespreid in tijd en ruimte en of de sector bereid is om openingsuren aan te passen, dit alles 
in samenwerking met en onder begeleiding van Westtoer. 
Antwoord 
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, geeft, vooraleer op de vraag in te gaan, aan dat de 
vorige vraagsteller kritiek had op het feit dat de provincie een magazine heeft uitgegeven. In de vraag 
van mevrouw Vandenbulcke wordt gepleit voor een brochure. Het wordt wat moeilijk om te volgen wat 
het standpunt is. Het is echter een interessante vraag, waarvoor ze mevrouw Vandenbulcke dan ook 
bedankt. 
Mevrouw Lahaye-Battheu sluit zich in eerste instantie aan bij de felicitaties van mevrouw Vandenbulcke 
aan de gedreven mensen die binnen de provincie en Westtoer werken om het toerisme in West-
Vlaanderen verder te ontwikkelen.  

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

uitgevoerd van de pijnpunten en van de zaken waarvoor men aandacht moest hebben en tot slot hield 
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punt drie het opstellen van een concreet actieplan in. Het plan 2020-2025 rond duurzaam toerisme 
bestaat. Er zal eerst worden bestudeerd en overlegd wat er nodig is, vooraleer over te schakelen naar 
een concrete campagne. Het zal op die manier in de komende jaren over de gehele provincie worden 
uitgerold. 
Er zijn ook nog andere voorbeelden zoals de ‘Greeters’ aan de kust en in de Leiestreek. Zij begeleiden 
toeristen in kleinere groepjes en geven allerlei tips. Aan de kust is er de samenwerking met de propere 
strandlopers, het verstrekken van asbakjes in samenwerking met de gebiedswerking van de provincie, de 
promotionele ondersteuning van de Eneco Clean Beach Cup die in het eerste weekend van de lente wordt 

georganiseerd, het verspreiden van bierviltjes bij de strandbars met de info om geen afval achter te 
laten en het lanceren van ‘Happy Trip’, een formule waarbij toeristen zich verplaatsen met het openbaar 
vervoer. 
In verband met de welkomstbrochure wijst mevrouw Lahaye-Battheu erop dat het in het kader van 
duurzaamheid niet aangewezen is om een nieuwe papieren brochure te gaan verspreiden. De 
communicatie rond duurzaamheid kan echter wel worden geïntensifieerd, maar dan via andere digitale 
kanalen zoals bijvoorbeeld website. 
Tot slot, wat de betere spreiding van het toerisme betreft, is mevrouw Lahaye-Battheu van oordeel dat 
er in West-Vlaanderen al heel wat stappen zijn gezet voor een betere spreiding. De topbestemmingen 
waren vroeger de kust en Brugge. Dat zijn nog altijd belangrijke bestemmingen, maar intussen zijn ook 
de drie andere regio’s, Westhoek, Leiestreek en Brugs Ommeland, toeristisch ontwikkeld. Er zijn ook de 
wandelroutes, het fietsnetwerk, de erfgoedwandelroutes. Er wordt al heel wat gedaan om toeristen 

zoveel mogelijk te verspreiden. Het aanpassen van openingsuren is niet echt een pijnpunt en de sector is 
wijs genoeg om zich hierover zelf te beraden. 
Repliek 
Mevrouw Vandenbulcke dankt mevrouw Lahaye-Battheu en onthoudt dat er vooral zal worden ingezet op 
duurzaam toerisme. De welkomstbrochure hoeft niet op papier maar kan in digitale vorm. 
 
Vraag nr. M/2019/014 
van de heer Ruben Strobbe 
Relatie tot visserijbeleid provincie West-Vlaanderen 
Vraag 
De heer Ruben Strobbe, CD&V-raadslid, zegt dat het project ‘Zeevisgastronomie - een zee van smaak’ 
recent werd goedgekeurd. De doelstelling is het opzetten van regionale, nationale en transnationale 

communicatie en afzetbevorderingscampagnes die de bekendheid van het publiek met de duurzame 
visserijproducten moet vergroten en de consumptie van duurzaam gevangen vis moet stimuleren. Door 
gebruik te maken van vis, afkomstig van vaartuigen die als duurzaam worden beschouwd, wordt de band 
gelegd tussen de gastronomische waarde en het duurzaam gevangen zijn van de vis. In het project zal 
alleen vis worden gepromoot die voldoet aan de duurzaamheid zoals bepaald in het project ‘Valduvis’. De 
lokale visserijproducten worden momenteel nog te weinig gepromoot, zowel naar de consument als naar 
de restaurantsector toe. 
Samen met Westtoer wil de provincie zich engageren om de lokale visserijproducten bekender te maken 
bij consument en kustrestaurants. De heer Strobbe vraagt hoe het project vorm zal krijgen en wat de rol 
zal zijn van de eigen provinciale cel ‘Visserij’. 
Antwoord 

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

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

op de communicatie en de promotie van de visserijproducten. 
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Vraag nr. M/2019/015 
van mevrouw Bieke Moerman 
Waterkwaliteit in de Westhoek 
Vraag 
Mevrouw Bieke Moerman, Sp.a-raadslid, zegt dat water meer dan ooit de agenda beheerst. Bij iedere 
periode van hevige regen lopen ook in West-Vlaanderen wijken en dorpen onder. Met de 
klimaatsverandering kunnen in de toekomst enkel nog meer plensbuien worden verwacht. De schade is 

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

af op 65 % en de Leie op 60 %. 
Via het project ‘WaterProtect’ wordt de waterkwaliteit van de Bollaertbeek continu opgevolgd en worden 
de resultaten regelmatig gepubliceerd. Men probeert ook om de landbouwers te sensibiliseren om de 
problematiek aan te pakken en de vervuiling te verminderen. 
Mevrouw Moerman vraagt hoe de resultaten van het project ‘WaterProtect’ worden geëvalueerd en of de 
resultaten van die aard zijn om een globaal actieplan ‘Waterkwaliteit in het Ijzer- en Leiebekken’ op te 
zetten. Daarnaast vraagt ze een stand van zaken over de oprichting van het West-Vlaams kenniscentrum 
‘Kustpolders’ en welke actoren bij het kenniscentrum worden betrokken. 
Antwoord 
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het project ‘WaterProtect’ loopt tot mei 2020. Het project 
gaat specifiek over gewasbeschermingsmiddelen. Eindconclusies kunnen momenteel nog niet worden 
getrokken. De heer Naeyaert stelt echter vast dat het project ook dient om een spiegel voor te houden 

en mensen zaken te tonen. In het verleden is er in de provincie sterk ingezet op het teveel aan water en 
het vermijden van wateroverlast. Nu komt echter ook het fenomeen watertekort sterk opzetten. Op 
waterkwaliteit wordt al ingezet maar dat zal in de toekomst nog meer het geval moeten zijn. 
Bij gewasbeschermingsmiddelen zijn er twee vormen van contaminatie. Enerzijds is er het verspreiden 
van gewasbeschermingsmiddelen over de gewassen. Dat geeft geen grote problemen als de verspreiding 
goed gedoseerd over de velden gebeurt. Anderzijds en belangrijker is de puntvervuiling op de plaatsen 
waar de middelen worden gevuld of gespoeld. Het belet niet om te streven naar zo weinig mogelijk 
gewasbeschermingsmiddelen en indien mogelijk helemaal geen. Het principe is een beetje als bij 
antibiotica. Je mag het alleen gebruiken als het echt nodig is. Anders ben je niet goed bezig en 
hypotheceer je de werking van een gewasbeschermingsmiddel. Vandaar is in het verleden sterk ingezet 
op sensibilisering en demonstratie van goede technieken die zo weinig mogelijk impact hebben. Er is ook 

geïnvesteerd in vulplaatsen, om onder gecontroleerde omstandigheden en met waterzuivering de tanks 
om te sproeien te vullen. Met de campagne 'Bluuft e bitje van de beke' is er gesensibiliseerd om met 
dergelijke middelen niet te dicht bij de waterlopen te komen. 
De bedoeling is om op al deze verschillende initiatieven nog meer in te zetten, de maatregelen te 
evalueren en te bekijken waarop men zich in de toekomst zal moeten richten om op dat vlak betere 
resultaten te bereiken. Op het einde van het project zal samen met ILVO een actieplan worden uitgerold. 
In verband met de nutriënten zijn er de rode MAP-meetpunten die specifiek op stikstof zijn gericht. 2017 
en 2018 zijn op dat vlak moeilijke jaren geweest met slechte cijfers. De oorzaak hiervan ligt niet bij de 
landbouwers maar bij het klimaat. Bij grote droogte neemt een plant geen nutriënten op en blijven ze in 
de grond aanwezig. Ze spoelen ook niet uit zoals dat bij geleidelijke regenval zou gebeuren en bij zware 
regenval krijg je dan plots een flush, pieken aan nutriënten en rode MAP-meetpunten. Het klimaat is 
bijgevolg een belangrijk element in de abnormale cijfers die nu worden gehaald. De oplossing voor die 

klimaatomstandigheden zit voor een stuk in irrigatie. Indien meer akkers geïrrigeerd kunnen worden 
zullen de nutriënten beter worden opgenomen. Dit is eén van de mogelijkheden om hiermee om te gaan. 
Als landbouwer is het moeilijk om te voorspellen hoe nat of droog het zal zijn en op die basis nutriënten 
toe te dienen. Naar de toekomst toe zal nog meer moeten worden ingezet op de intensieve begeleiding 
van de landbouwsector, om samen te zoeken naar een oplossing. Ondanks alle rode MAP-meetpunten is 
het aantal overschrijdingen en de hoogte van de overschrijdingen, los van de twee abnormale jaren 2017 
en 2018, over de jaren heen gedaald. 
E is nog veel werk aan de winkel. Er moet onder andere aan bodemopbouw worden gedaan met meer 
koolstof in de bodem. De provincie en Inagro zullen hier samen met alle andere partners blijvend werk 
van maken. 
In verband met het kenniscentrum rond de kustpolders is er deze week een eerste bijeenkomst geweest 

om te bekijken wie een rol kan spelen. De provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid als 
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waterloopbeheerder eerste categorie zullen hierbij betrokken zijn en verder ook kennisinstellingen en de 
polderbesturen. 
Repliek 
Mevrouw Moerman dankt de heer Naeyaert en vult aan dat het beleid echt moet werken met de natuur 
door in te zetten op het herstel van natuurlijke beekvalleien, rivieren, overstromingsgebieden en bossen. 
Dat is ook de meest kostenefficiënte oplossing om zich voor te bereiden op wateroverlast en droogte. Het 
is dan ook belangrijk om hierbij het groene middenveld te betrekken, want daar zit veel kennis, 
draagvlak en betrokkenheid. Voldoende water en water van goede kwaliteit wordt de uitdaging voor de 

volgende decennia voor de volksgezondheid, de natuur en de West-Vlaamse economie. 
 
Vraag nr. M/2019/016 
van mevrouw Els Kindt 
Blauwe economie 
Vraag 
Mevrouw Els Kindt, CD&V-raadslid, zegt dat de blauwe economie in volle opmars is. De POM nam deze 
nieuwe sector volop in haar werking mee rond de ‘Fabrieken voor de toekomst’, opgestart in de vorige 
legislatuur. West-Vlaanderen beschikt met de Noordzee over een unieke productieomgeving voor 
energie. Wind, getijden en golven zorgen voor een continue stroom aan kracht. Tal van bedrijven 
specialiseren zich als toeleverancier, exploitant of logistieke partner in de blauwe economie. Voor nieuwe 
technieken en technologieën zoals golf- en getijdenenergie staat in West-Vlaanderen een stevig 

industrieel netwerk ter beschikking, in hoofdzaak gebundeld in de clusterorganisaties. Dit werd toegelicht 
in de tweede commissie. 
Mevrouw Kindt vraagt wat de stand van zaken is van het ambitieuze testplatform op zee, waarvoor de 
POM een Europees dossier heeft ingediend, en hoe het platform zich zal verhouden tot de ambities van 
de haven van Oostende op het vlak van windenergie op zee. 
Antwoord 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat mevrouw Kindt een goede omschrijving heeft gegeven 
van de politiek die de provincie ter zake wil voeren en die in de vorige legislatuur is gestart. De provincie 
West-Vlaanderen heeft als eén van de eerste resoluut geopteerd om de kaart te trekken van de blauwe 
toekomstgerichte duurzame economie. Concreet werden er bedrijfsnetwerken opgezet, meer bepaald het 
Vlaams Maritiem Cluster, gegroeid uit de fabriek voor de toekomst. De blauwe economie heeft er voor 
West-Vlaanderen toe geleid tot het binnenhalen van de vzw Blauwe Cluster - spitssector voor 

Vlaanderen, die in Oostende is verankerd. Via de technische universitaire alliantie zijn afspraken 
gemaakt en de Universiteit Gent is volwaardig geresponsabiliseerd om op academisch vlak en op vlak 
van onderzoek haar verantwoordelijkheid te nemen. Ook het VLIZ zal daartoe een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren. Er is ook zwaar geïnvesteerd in de participatie aan Europese netwerken rond deze 
problematiek. Dat zal in de toekomst duidelijk worden. Het is belangrijk om rond de Noordzee in een 
Europees verband te kunnen samenwerken. Volgende week staat een bezoek aan Brest gepland om 
gesprekken te voeren in het kader van de CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions). De 
provincie voert ook acties rond de arbeidsmarkt, waarin voor Syntra West een prominente rol is 
weggelegd. 
Een nieuw accent is de realisatie in Oostende van een volwaardig wetenschapspark. Er is de incubator 
GreenBridge die verder zal worden versterkt. Er zijn belangrijke Vlaamse investeringen met de realisatie 

van een sleeptank en een golfbak, wat een microtestmogelijkheid onshore zal mogelijk maken. Met de 
POM is het initiatief genomen om offshore buiten de haven van Oostende een testplatform te realiseren. 
Dat gebeurt in samenwerking met Duitse partners en zal in de loop van de maand april worden 
opgeleverd. Dat is kortbij en de provincieraad kan misschien in de komende weken het platform 
bezoeken. Het proces heeft twee jaar geduurd, met een budget van 1,7 miljoen euro, en het project zal 
toelaten dat er een state-of-the-art testplatform zal worden opgericht buiten de haven van Oostende. 
Heel het verhaal zal worden gekristalliseerd in de realisatie van ‘The Ostend Science Park’, een NV in 
samenwerking met de POM, de Universiteit Gent en de haven van Oostende. 
Repliek 
Mevrouw Kindt dankt de heer de Bethune en zegt dat het om een mooi voorbeeld gaat van hoe de POM 
een dossier trekt, met een internationaal netwerk en in samenwerking met het VLIZ en de haven van 
Oostende. Ze zegt in april uit te kijken naar de resultaten en hoopt dat de resultaten goed zullen kunnen 

worden ingezet om acties te ondernemen voor het klimaat. 
 

*** 
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Agendapunt 2 Aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde 
agentschappen van de provincie West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er werden twee amendementen ingediend bij dit agendapunt  

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, deelt mee dat hij een amendement indiende op het 
amendement. Vandaag duiden we een heel resum vertegenwoordigers aan in de agentschappen. Dat de 
meerderheid in deze raad de meerderheid van deze mandaten invult, dat is uiteraard helemaal normaal. 
Daarmee hebben ze absoluut geen problemen mee. In deze afgeslankte provincieraad is deze 
meerderheid een klein beetje gulzig. De invulling van de mandaten is onevenwichtig. Dat komt het 
sterkst tot uiting in de POM, heel eenvoudig weg omdat daar de meeste mandaten zijn. Van de 36 
provincieraadsleden zitten er 13 in de raad van bestuur van de POM. Van die 13 vertegenwoordigers 
komen er volgens het voorstel dat voorligt 10 van de meerderheid. Dit betekent dat van de 20 
verkozenen van de meerderheid de helft zit in de raad van bestuur van de POM en van de 16 verkozenen 
van de oppositie zijn er dat slechts 3. Dat is een verhouding van 77 % terwijl de meerderheid van de 
provincie 55% van de zetels bezet. De open VLD fractie is daar het best vertegenwoordigd, 60 % van de 

fractie zit in de raad van bestuur van de POM. Daarom dienen zij een vrij eenvoudig voorstel in omdat 
een klein beetje meer in evenwicht te brengen nl .één vertegenwoordiger van de Open VLD te vervangen 
door iemand van de NVA. Hij deelt mee dat het zeker niet persoonlijk is naar de heer De Klerck toe, hij is 
gewoon toevallig de persoon die de meeste mandaten heeft in de agentschappen, vandaar dat hij 
willekeurig hem eruit nam. Het staat u uiteraard vrij om een tegen amendement in te dienen.  

De heer Anthony Dumarey, fractievoorzitter-Open VLD, deelt mee dat het altijd goed geprobeerd is maar 
ze hebben samen geprobeerd een ruim akkoord te maken. Nu wordt enkel hieruit de POM gelicht. Toch 
hebben ze een heel evenwichtige samenstelling kunnen maken waarbij uiteraard de meerderheid altijd 
de meerderheid blijft. Er is een goeie evenwichtsoefening gemaakt over alle agentschappen heen. Zij 
gaan als meerderheidspartijen dit amendement niet goedkeuren.  

De voorzitter meldt dat hij het niet kan zien op het scherm, dus geef een seintje als je het woord vraagt.  

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA,  geheel verrast van het antwoord van de heer Anthony 

Dumarey, u begrijpt ook dat zes jaar terug proportioneel dit heel groot was. Los daarvan moet men 
begrijpen als een ander partij voorstelt ons voor te dragen voor een mandaat wij dit niet kunnen 
weigeren.  

De heer Simon Bekaert, fractievoorzitter –sp.a, wil hier nog even op inpikken. Hij was toch een beetje 
verwonderd, hij ziet het voorblad van amendement. Hij dacht als hij dit omdraait dat er zou staan 
namens de N-VA- fractie. Toch staat er de Groen-fractie, het is zelfs niet mee ondertekend door de N-
VA- fractie. Mijn vraag is tracht groen hier een bovenlokaal groen N-VA-front te smeden. Is dat een 
voorbode van mei 2019? Hij begint het toch te vermoeden.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat louter feitelijk wat de POM betreft, 
collega Tavernier wellicht een punt heeft. Anderzijds is het ook zo dat men het geheel moet bekijken. In 
2006 hadden zij 18 % van de verkozenen overtuigd, niemand van de oppositie had toen medelijden. Wij 

zijn rustig en zullen zich onthouden op dit voorgelegde amendement.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, wil nog zeggen dat het gaat over agentschappen waar echt aan 
provinciaal beleid wordt gedaan. Het is niet zomaar een organisatie waarin men terecht komt. Het is dan 
ook logisch dat mensen uit de provincieraad ruim vertegenwoordigd zijn. Alle oppositiepartijen zijn 
vertegenwoordigd in al die agentschappen.  je hebt in bijna alle agentschappen niet alleen 
vertegenwoordigers van de provincieraad maar ook andere partijen in die agentschappen. In principe zou 
men moeten zorgen dat men altijd de meerderheid heeft in een beslissingsorgaan. We wijken hier al af 
van dit principe, we hebben niet de meerderheid als meerderheid in een beslissingsorganen of toch zeker 
niet in allemaal, dus in die zin is het logisch dat de meerderheid meer armslag krijgt in de oppositie in 
die vertegenwoordiging in de verschillende agentschappen. Het is een uitgebalanceerde oefening, 
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rekening houdend met die drie elementen die hier voorliggen en waar ook op gewerkt werd door de 
fractievoorzitters. Dit was niet altijd makkelijk maar ze hebben die oefening toch tot een goed einde 
gebracht. 

Van hieruit gaat men niet ingaan op het amendement. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 

GEHEIME STEMMING AMENDEMENT 1 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het  besluit van agendapunt 2. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 11 ja-stemmen tegen 20 neen-stemmen bij 
5 onthoudingen. 
 
Het amendement wordt verworpen.  
 
 
 
GEHEIME STEMMING AMENDEMENT 2  

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
Het amendement wordt aangenomen.  
 
 
GEHEIME STEMMING AGENDAPUNT DUBBEL GEAMENDEERD 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het dubbel geamendeerde besluit van agendapunt 

2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen tegen 0 neen-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
 
BESLUIT TOT HET AANDUIDEN VAN DE PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS IN DE 
VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN 

 
Artikel 1: De volgende provincieraadsleden worden namens de provincie West-Vlaanderen aangeduid in 
de bestuursorganen van de verzelfstandigde agentschappen: 
 
1. Westtoer 

Raad van bestuur 
 Sabien Lahaye-Battheu 

 Claude Croes 

 Hilde Decleer 

 Patrick De Klerck 

 Simon Bekaert 

 Jan Van Meirhaeghe 

 Herman Lodewyckx 

 Immanuel De Reuse 

Vertegenwoordiging buiten de provincieraad 
 Geert Vanden Broucke 

 Tom Willems 

 Ingrid Vandepitte 

 Stephanie Demeyer 
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2. Monumentenwacht West-Vlaanderen 

Raad van bestuur 
Vertegenwoordiging provincieraadsleden 
 Sabien Lahaye-Battheu 

 Hilde Decleer 

 Ruben Strobbe 

 Patrick De Klerck 

 Bieke Moerman 

 Wim Aernoudt 

 Gerda Schotte 

 Martine Vanbrabant 

Vertegenwoordiging buiten de provincieraad 
 Leentje Gunst 

 Jan Vandromme 

 Sarah Verstaen 

 Rik Dedene 

 
3. VONK apb 

Raad van bestuur 

Vertegenwoordiging provincieraadsleden 
 Sabien Lahaye-Battheu 

 Luc Vannieuwenhuyze 

 Ruben Strobbe 

 Martine Vanryckeghem 

 Justine Hollevoet 

 Johan De Poorter 

 Herman Lodewyckx 

 Kurt Ravyts 

Vertegenwoordiging buiten de provincieraad 
 Guido De Langhe 

 Eveline Dubois 

 Luc Demeulemeester 

 Hans Desmyttere 

 
4. Inagro 

Raad van bestuur 
 Bart Naeyaert 

 Claude Croes 

 Rik Soens 

 Lies Laridon 

 Els Kindt 

 Anthony Dumarey 

 Piet Vandermersch 

 Bieke Moerman 

 Luc Coupillie 

 Maarten Tavernier 

 Martine Van Brabant 

 
5. Tua West 

Raad van bestuur 
 Jean de Bethune 

 Lies Laridon 

 Martine Vanryckeghem 

 Justine Hollevoet 

 Luc Coupillie 

 Herman Lodewyckx 

 Wouter Vermeersch 

Vertegenwoordiging buiten de provincieraad 
 Lode De Geyter (Howest) 

 Piet Desmet (KU Leuven) 
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 Joris Hindryckx (VIVES) 

 Mieke Van Herreweghe (UGent)  

 Bert Mons (VOKA) 

 Matthias Coupé (Unizo) 

 Dominiek Callewier (ACV) 

 Ilse La Gasse (ondernemers – Unizo)  

 
6. POM 

Raad van bestuur 
 Jean de Bethune 

 Lies Laridon 

 Luc Vannieuwenhuyze 

 Christof Dejaegher 

 Els Kindt 

 Anthony Dumarey 

 Piet Vandermersch 

 Patrick De Klerck 

 Simon Bekaert 

 Justine Hollevoet 

 Sigrid Vandenbulcke 

 Veerle Dejaeghere 

 Wouter Vermeersch 

Vertegenwoordiging buiten de provincieraad 
 Hans Mommerency 

 Wouter Blomme 

 Peter Brysse 

 Bert Mons 

 Hannelore Raes 

 Raf Jacxsens 

 Erik Van Deursen 

 Dorine Cordy 

 Wim David 

 Mario Snaet 

 Jeroen Polet 

 Evelien Vanthourenhout”. 

 

Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van 
organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de bespreking in de eerste commissie. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

Er werden twee amendementen ingediend bij dit agendapunt  

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, deelt mee dat hier ook een voorstel klaar ligt voor een kleine 
aanpassing. Er staan hier een hele reeks verenigingen, organisaties opgesomd waar de provincie een 
zekere mate een relatie mee heeft. De meest opvallende naam is de Koninklijke West-Vlaamse 
Maatschappij tot Kweek bevorderen van het Drafpaarden en Vereniging voor Bedreigde Neerhofdieren 
waar de provincie geen andere relatie mee heeft, behalve een bescheiden bedrag subsidiëren voor de 
werking van de organisatie. Er zijn ook nog heel wat andere organisaties die in hetzelfde geval zijn. Hij 
heeft ook deze vraag gesteld in de commissie waarom hebben we daar vertegenwoordiging en bij andere 
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niet. Het antwoord was niet inhoudelijk. Vroeger hadden ze iemand dus opnieuw. Een inhoudelijke 
argumentatie waarom daar wel en waarom daar niet, dat ontbreekt, vandaar het voorstel, dat ligt in de 
lijn bij de vele andere organisaties die in dat geval zijn, om geen provinciale vertegenwoordiger te 
voorzien in deze organisaties. Het is niets persoonlijk, mevrouw Kindt. U mag zich altijd ten persoonlijke 
titel engageren. Er is geen meerwaarde in een provinciale vertegenwoordiger.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, los van de amendementen, met het ouder worden 
kan ik misschien dementie hebben maar de provinciale mobiliteitsgraad gaat opnieuw verder in het leven 
worden geroepen of blijft gewoon leven. In de vorige legislatuur waren er uitspraken over dat men 

hiermee zou stoppen. Kan men dit bevestigen dat er een volwaardige provinciale mobiliteitsraad komt 
die dan driemaandelijks samenkomt met de provinciale mobiliteitsexperten?  

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, wil het hebben over het engagement dat provincieraadsleden 
krijgen. Het is super nuttig zijn maar in de vorige legislatuur hebben we geleerd dat sommige 
provincieraadsleden hun engagement niet nakomen. Dat is duidelijk om niet over preuts te zijn. Hij heeft 
een voorstel dat er vanuit verschillende adviesraden de verslaggeving op Cobra zetten. Dan zal iedereen 
weet hebben van wat er gebeurt, kun je dit zichtbaar maken? Kan je deze notulering zichtbaar maken? 
Zo kan men tussenkomen als mensen zich niet engageren.  

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen deelt mee dat op het puntje 25 van die lijst, RSV, bij de 
algemene vergadering staan allemaal provincieraadsleden van de meerderheid, 19 van de 20 van de 
meerderheid zitten daarin. Niemand van de oppositie zit hierin, dat is zeer overdreven! Ze kon geen 
amendement indienen omdat de lijst er nog niet was.  

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, vraagt dat de opvolgers ter info dat die ook een uitnodiging 
krijgen zodat ze meekunnen volgen wat de evolutie is in de gezelschappen.  

De heer Wim Aernoudt, NVA –raadslid, wil duidelijk ontkennen dat hij niet tot de meerderheid behoort.  

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, deelt mee lachend dat er niets scheelt aan uw gezondheid. 
In de vorige legislatuur is er kort nagedacht over de afschaffing van de Promora en het al dan niet 
vervangen door een ander orgaan. Er is nog geen definitief uitsluitsel over genomen, ook in het kader 
van de oprichting van de vervoersregio’s moet nog worden uitgeklaard. Het is wenselijker de Promora 
opnieuw samen te stellen zonder de garantie te geven dat dit adviesorgaan een lang leven zal leiden, 
hoewel hij dit wel toewenst.  

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, hij probeert te volgen, RSV, een heel intensieve werking aan de 
gang om te zorgen dat het sociaal passief tot een absoluut minimum wordt beperkt. Het wordt beperkt 
tot het maximum lopende projecten, einde augustus 2019. We zitten in een uitdovend scenario. We 

hebben het niet nuttig geacht om een debat te voeren. We zitten in een rechte lijn na de 
herstructurering. We zullen landen tegen half dit jaar. We zijn gedwongen om naar een nieuwe 
constellatie te komen gezien de Vlaamse overheid afhaakt. We moeten samen nadenken over hoe we de 
goede kanten van het RESOC-verhaal kunnen komen in de komende periode maar dan in een andere 
context.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, er zijn zaken die er niet opstaan, bv. UNIEK , trend om minder 
aantal provincieraadsleden aanwezig in raad van bestuur te zijn. Het is zo voorzien bij de betreffende 
verenigingen, op zich vrij onschuldig, men kan zeggen dat er nog meer worden aangeduid, maar hij ziet 
geen reden om dit te doen.  

Het engagement en de evaluatie heirvan  moeten melden. Men moet dan kijken voor andere 
vertegenwoordigers, wat verslaggeving betreft, zal de griffie bekijken.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, Nog eens de aandacht rond verslaggeving. Bij het 
begin heeft men dit een keer geprobeerd, via cobra. Hoe zeer de mensen van de griffie hun best doen, 
lukte dit niet. Hij blijft dit herhalen, het is geen ideale manier van werken, er bestaat geen spontane 
reflex omdat dit aan de provincie te bezorgen.  
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Mevrouw Gerda Schotte, Groen raadslid, er is geen antwoord gegeven op de vraag in verband met het 
bezorgen agenda aan de plaatsvervangers. 

Ze reageert ook op de heer de Bethune; men vindt dit wat denigrerend voor de oppositie.  

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, dit was een humoristische noot, niet over de woorden vallen.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, iedereen moet kijken dat dit wordt gemeld. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

GEHEIME STEMMING AMENDEMENT 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 3. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 32 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
Het amendement wordt aangenomen: 
 
 
GEHEIME STEMMING PUNT GEAMENDEERD 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
 
 
BESLUIT TOT HET AANDUIDEN VAN DE PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS IN DE 
BESTUURSORGANEN VAN ORGANISATIES WAARIN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
DEELNEEMT, OVERLEGSTRUCTUREN EN ADVIESORGANEN  
Artikel 1: De volgende provincieraadsleden worden namens de provincie West-Vlaanderen aangeduid in 
de volgende organisaties waarin de provincie West-Vlaanderen deelneemt, adviesraden en 
overlegstructuren: 
1. Cevi 

Raad van bestuur 
 Hilde Decleer 

 Ruben Strobbe 
 Piet Vandermersch 
 Jurgen Vanlerberghe 

Algemene vergadering 
 Jurgen Vanlerberghe 

 
2. West-Vlaamse Politieschool 

Raad van bestuur 
 Sabien Lahaye-Battheu 
 Christof Dejaegher 
 Luc Vannieuwenhuyze 
 Martine Vanryckeghem 
 Simon Bekaert 

Algemene vergadering 
 Sabien Lahaye-Battheu 
 Christof Dejaegher 

 Luc Vannieuwenhuyze 
 Martine Vanryckeghem 
 Simon Bekaert 

Directieraad 

 Sabien Lahaye-Battheu 
 

3. West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten 

Raad van bestuur 

http://www.woorden.org/woord/denigrerend
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 Sabien Lahaye-Battheu 
 Simon Bekaert 

 
Algemene vergadering 
 Sabien Lahaye-Battheu 
 Claude Croes 
 Anthony Dumarey 
 Simon Bekaert 

 
4. Instituut voor medische dringende hulpverlening 

 
Raad van bestuur 
 
 Tom Willems 
 
Algemene vergadering 

 
 Christof Dejaegher 
 Claude Croes 
 Patrick De Klerck 
 Tom Willems 
 Jan Van Meirhaeghe 
 Gerda Schotte 
 Martine Vanbrabant 
 

5. Landbouwcentrum voor Granen, Eiwitrijke Gewassen, Oliehoudende Zaden en Kleine 
Industriegewassen (LCG) 

Raad van bestuur 
 Bart Naeyaert (voorzitter) 
 Piet Vandermersch 

 
Algemene vergadering 
 Bart Naeyaert (voorzitter) 
 Piet Vandermersch 

 
6. Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) 

Raad van bestuur 
 Bart Naeyaert 
 Piet Vandermersch 
 Bieke Moerman 

Algemene vergadering 
 Bart Naeyaert 
 Claude Croes 
 Piet Vandermersch 
 Bieke Moerman 

 
7. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

Raad van bestuur 
 Jean de Bethune 

Algemene vergadering 
 Jean de Bethune 

 
8. West-Vlaams facilitair instituut voor veiligheidsdiensten 

Expert 
 Sabien Lahaye-Battheu 

 
9. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen – Pedagogische Ondersteuning 

Raad van bestuur 
 Jean de Bethune 

Algemene vergadering 
 Jean de Bethune 
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10. Transfo Zwevegem 

Raad van bestuur 
 Claude Croes 
 Sabien Lahaye-Battheu 

Algemene vergadering 
 Claude Croes 
 Rik Soens 
 Els Kindt 
 Sabien Lahaye-Battheu 
 Martine Vanryckeghem 
 Justine Hollevoet 
 Johan De Poorter 
 Maarten Tavernier 
 Wouter Vermeersch 

 
11. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 

Raad van bestuur 
 Claude Croes 
 Patrick De Klerck 

Algemene vergadering 
 Claude Croes 
 Patrick De Klerck 
 Anthony Dumarey 

 
12. Xpo Immaterieel (XIM) 

Raad van bestuur 
 Jean de Bethune (voorzitter) 
 Martine Vanryckeghem 

Algemene vergadering 
 Jean de Bethune 
 Claude Croes 
 Rik Soens 
 Martine Vanryckeghem 
 Justine Hollevoet 

 Sigrid Vandenbulcke 
 Maarten Tavernier 
 Wouter Vermeersch 

 
13. Toeristische ontsluiting West-Vlaanderen 

Algemene vergadering 
 Claude Croes 

 
14. 4Werk 

Raad van bestuur 
 Lies Laridon 

Algemene vergadering 
 Lies Laridon 
 Martine Vanryckeghem 
 Bieke Moerman 

 
15. Regionaal Landschap Westhoek 

Raad van bestuur 
 Jurgen Vanlerberghe 

Algemene vergadering 

Effectieven 
 Lies Laridon 
 Christof Dejaegher 
 Sabien Lahaye-Battheu 
 Jurgen Vanlerberghe 
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 Luc Coupillie 

Plaatsvervangers 
 Bart Naeyaert 
 Anthony Dumarey 
 Bieke Moerman 
 Herman Lodewyckx 
 Martine Vanbrabant 

 
16. Regionaal Landschap Houtland 

Raad van bestuur 
 Jurgen Vanlerberghe 
 Bart Naeyaert 
 Piet Vandermersch 

Algemene vergadering 
 Bart Naeyaert 
 Piet Vandermersch 
 Jurgen Vanlerberghe 
 Dominiek Sneppe 

 
17. Bosgroep Houtland 

Raad van bestuur 
Effectief lid 
 Bart Naeyaert 

Plaatsvervanger 
 Jurgen Vanlerberghe 

Algemene vergadering 
Effectief lid 
 Bart Naeyaert 

Plaatsvervanger 
 Jurgen Vanlerberghe 

 
18. Bosgroep Ijzer en Leie 

Raad van bestuur 
Effectief lid 
 Jurgen Vanlerberghe 

Plaatsvervanger 
 Lies Laridon 

Algemene vergadering 
Effectief lid 
 Jurgen Vanlerberghe 

Plaatsvervanger 
 Lies Laridon 

 
19. Poolstok 

Algemene vergadering 
 Lies Laridon 

 

Plaatsvervanger 
 Anthony Dumarey 

 
20. West-Vlaamse Hoeveproducten 

Raad van bestuur 
 Els Kindt 

Algemene vergadering 
Effectief lid 
 Els Kindt 

Plaatsvervanger 
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 Claude Croes 

 
21. Monumentenwacht Vlaanderen 

Raad van bestuur 
 Sabien Lahaye-Battheu 

Algemene vergadering 
 Sabien Lahaye-Battheu 

 
22. Koninklijke West-Vlaamse Maatschappij tot Kweekbevorderen van het Drafpaard 

Raad van bestuur 
 Els Kindt 

 
23. Vereniging voor Bedreigde Neerhofdieren 

Raad van bestuur 
 Els Kindt 

 
24. Toerisme Leiestreek 

Raad van bestuur 
 Claude Croes 
 Martine Vanryckeghem 

 Justine Hollevoet 
 Sigrid Vandenbulcke 
 Maarten Tavernier 
 Immanuel De Reuse 

Algemene vergadering 
Effectief lid 
 Claude Croes 
 Martine Vanryckeghem 
 Justine Hollevoet 
 Sigrid Vandenbulcke 
 Maarten Tavernier 
 Immanuel De Reuse 

 

Plaatsvervanger 
 Rik Soens 
 Piet Vandermersch 
 Tom Willems 
 Johan De Poorter 
 Herman Lodewyckx 
 Wouter Vermeersch 

 
25. ERSV West-Vlaanderen 

Raad van bestuur 
 Jean de Bethune (voorzitter) 
 Sabien Lahaye-Battheu 
 Jurgen Vanlerberghe 

Algemene vergadering 
 Jean de Bethune 
 Rik Soens 
 Martine Vanryckeghem 
 Justine Hollevoet 

 Luc Vannieuwenhuyze 
 Els Kindt 
 Piet Vandermersch 
 Simon Bekaert 
 Hilde Decleer 
 Ruben Strobbe 
 Patrick De Klerck 
 Tom Willems 
 Lies Laridon 
 Christof Dejaegher 
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 Sabien Lahaye-Battheu 
 Bieke Moerman 
 Anthony Dumarey 
 Wim Aernoudt 

 
26. EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 

Algemene vergadering 
 Jean de Bethune 
 Patrick de Klerck 
 Justine Hollevoet 

Bureau 
 Jean de Bethune 

 
27. EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale 

Algemene vergadering 
 Jean de Bethune 
 Patrick De Klerck 
 Jurgen Vanlerberghe 

Bureau 
 Jean de Bethune 
 Patrick De Klerck 

 
28. Vlaamse Landmaatschappij 

Raad van bestuur 

Effectief lid 
 Simon Bekaert 

Plaatsvervanger 
 Bieke Moerman 

Algemene vergadering 
 Simon Bekaert 

 
29. De Watergroep 

Algemene vergadering 
 Ruben Strobbe 

Plaatsvervanger 
 Piet Vandermersch 
 
Aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst 
 Ruben Strobbe 

 
30. De Lijn 

Algemene vergadering 
 Jurgen Vanlerberghe 

 
31. Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen 

Algemene vergadering 
 Jean de Bethune 

 
32. Hogeschool West-Vlaanderen 

Raad van bestuur 
 Els Kindt 
 Sabien Lahaye-Battheu 

 
33. EthiasCo 

Algemene vergadering 
 Hilde Decleer 
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34. XOM 
Raad van bestuur 
 Jean de Bethune 
 Martine Vanryckeghem 
 
Algemene vergadering 
 Jean de Bethune 

 
35. Fonds voor scheepsjongeren 

Raad van bestuur 
 Hilde Decleer 

Rekencommissaris 
 Bart Naeyaert 

 
36. Gefusioneerd centrum basiseducatie Kortrijk-Roeselare (Open School) 

Algemene vergadering 
 Martine Vanryckeghem 

 
37. Gefusioneerd centrum basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek 

Algemene vergadering 
 Patrick De Klerck 

 
38. Adviescomité openluchtcreatie 

 Els Kindt 
 Anthony Dumarey 
 Tom Willems 
 Sigrid Vandenbulcke 
 Herman Lodewyckx 
 Immanuel De Reuse 

 
39. Provinciale adviescommissie voor de toeristische impulsen 

 

 Sabien Lahaye-Battheu 
 Hilde Decleer 
 Claude Croes 
 Lies Laridon 
 Anthony Dumarey  
 Tom Willems 
 Sigrid Vandenbulcke 
 Herman Lodewyckx 
 Immanuel De Reuse 

 
40. Resoc Zuid-West-Vlaanderen 

Effectieven 
 Jean de Bethune (bestuurder in dagelijks bestuur) 
 Rik Soens 
 Martine Vanryckeghem 
 Justine Hollevoet 

Plaatsvervangers 
 Claude Croes 
 Maarten Tavernier 

 Sigrid Vandenbulcke 
 Wouter Vermeersch 

 
41. Resoc Roeselare-Tielt 

Effectieven 
 Luc Vannieuwenhuyze 
 Els Kindt 
 Piet Vandermersch 
 Simon Bekaert 

Plaatsvervangers 
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 Justine Hollevoet 
 Immanuel De Reuse 
 Kristof Pillaert 
 Veerle Dejaeghere 

 
42. Resoc Brugge 

Effectieven 
 Hilde Decleer 
 Ruben Strobbe 
 Patrick De Klerck 
 Tom Willems 

Plaatsvervangers 
 Anthony Dumarey 
 Gerda Schotte 
 Wim Aernoudt 
 Dominiek Sneppe 

 
43. Resoc Westhoek 

Effectieven 
 Lies Laridon 
 Christof Dejaegher 
 Sabien Lahaye-Battheu 
 Bieke Moerman 

Plaatsvervangers 
 Els Kindt 
 Martine Vanbrabant 
 Luc Coupillie 
 Herman Lodewyckx 

 
44. Resoc Oostende 

Effectieven 
 Anthony Dumarey 
 Wim Aernoudt 
 Hilde Decleer 
 Ruben Strobbe 

Plaatsvervangers 
 Patrick De Klerck 
 Herman Lodewyckx 
 Isabelle Vandenbrande 
 Dominiek Sneppe 

 
45. Scheldemondraad 

 Carl Decaluwé 
 Jean de Bethune 
 Hilde Decleer 
 Patrick De Klerck 
 Jurgen Vanlerberghe 

 
46. Provinciale commissie ruimtelijke ordening 

 Hilde Decleer 
 Patrick De Klerck 

 Simon Bekaert 
 Wim Aernoudt 
 Gerda Schotte 
 Dominiek Sneppe 

 
47. Provinciale adviescommissie voor de subsidiëring van projecten in het zuiden 

 Ruben Strobbe 
 Martine Vanryckeghem 
 Justine Hollevoet 
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48. Adviescommissie ter stimulering van Wereldburgerschap in West-Vlaanderen 
 Ruben Strobbe 
 Martine Vanryckeghem 
 Justine Hollevoet 

 
49. Plaatselijke groep de Westhoek (Leader – Plattelandsprogramma) 

Effectieven 
 Jurgen Vanlerberghe 
 Bart Naeyaert 
 Lies Laridon 
 Christof Dejaegher 
 Sabien Lahaye-Battheu 
 Martine Vanbrabant 

Plaatsvervangers 
 Luc Coupillie 
 Bieke Moerman 

 
50. Plaatselijke groep plateau Tielt (Leader – Plattelandsprogramma) 

Gedeputeerde 
 Jurgen Vanlerberghe  

Effectieven 
 Bart Naeyaert 
 Luc Vannieuwenhuyze 
 Piet Vandermersch 
 Simon Bekaert 
 Veerle Dejaeghere 
 Johan De Poorter 

Plaatsvervangers 
 Els Kindt 
 Martine Vanryckeghem 
 Justine Hollevoet 
 Kristof Pillaert 

 Maarten Tavernier 
 Dominiek Sneppe 

 

51. Initiatiefgroep Stad-Land-Schap ’t West-Vlaams Hart 
 Els Kindt 
 Martine Vanryckeghem 
 Simon Bekaert 

 
52. Initiatiefgroep Landschapspark Bulskampveld 

 Bart Naeyaert 

 
53. Klankbordgroep voor visserijconvenant 

Task force 
 Bart Naeyaert 

Klankbordgroep 
 Claude Croes 
 Patrick De Klerck 
 Jurgen Vanlerberghe 
 Wim Aernoudt 

 Herman Lodewyckx 
 Dominiek Sneppe 

 
54. Werkgroep Kust 

 Claude Croes 
 Patrick De Klerck 
 Jurgen Vanlerberghe 
 Wim Aernoudt 
 Herman Lodewyckx 
 Dominiek Sneppe 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 28/02/2019 

 

 
55. Provinciale Mobiliteitsraad 

Gedeputeerden  
 Bart Naeyaert 
 Jurgen Vanlerberghe 

Effectieven 
 Hilde Decleer 
 Patrick De Klerck 
 Tom Willems 
 Johan De Poorter 
 Herman Lodewyckx 
 Dominiek Sneppe 

Plaatsvervangers 
 Ruben Strobbe 
 Piet Vandermersch 
 Simon Bekaert 
 Luc Coupillie 
 Maarten Tavernier 
 Kurt Ravyts 

 
56. Provinciaal Managementcomité in functie van het provinciale Plattelandsontwikkelingsprogramma 

Effectieven 
 Bart Naeyaert 
 Luc Vannieuwenhuyze 

 Piet Vandermersch 
 Jurgen Vanlerberghe 
 Dominiek Sneppe 

Plaatsvervangers 

 Lies Laridon 
 Martine Vanryckeghem 
 Simon Bekaert 
 Kristof Pillaert 
 Veerle Dejaeghere 

 
57. Provinciale adviescommissie voor rattenbestrijding 

 Bart Naeyaert 
 Claude Croes 
 Piet Vandermersch 
 Bieke Moerman 
 Sigrid Vandenbulcke 
 Maarten Tavernier 
 Immanuel De Reuse 

 
58. Huis van het leren 

Raad van bestuur 
 Ruben Strobbe 

Algemene vergadering 
 Ruben Strobbe 

 
59. Schoolraad provinciaal technisch instituut te Kortrijk 

 Jean de Bethune 
 Claude Croes 
 Martine Vanryckeghem 
 Justine Hollevoet 
 Johan De Poorter 
 Veerle Dejaeghere 
 Wouter Vermeersch 

 
60. Provinciaal reglement flankerend onderwijsbeleid 

 Ruben Strobbe 
 Martine Vanryckeghem 
 Justine Hollevoet 
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61. Interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt 

Raad van bestuur 
 Bart Naeyaert 

Algemene vergadering 
 Bart Naeyaert 

 
62. Lokaal overlegplatform voor het Secundair Onderwijs Kortrijk – Menen 

 Jean de Bethune 

 
63. Regionaal Technologisch Centrum West-Vlaanderen 

Raad van bestuur 

 Sabien Lahaye-Battheu 
 

Algemene vergadering 
 Sabien Lahaye-Battheu 

 
64. Regionaal sociaal verhuurkantoor Midden-West-Vlaanderen 

Raad van bestuur 
 Simon Bekaert 

Algemene vergadering 
 Simon Bekaert 

 
65. Regionaal sociaal verhuurkantoor Veurne-Diksmuide 

Raad van bestuur 
 Bieke Moerman 

Algemene vergadering 
 Bieke Moerman 

 
66. Woondienst JOGI  

Raad van bestuur 
 Anthony Dumarey 

Algemene vergadering 
 Lies Laridon 
 Anthony Dumarey 

 
67. Regionaal sociaal verhuurkantoor Westkust 

Raad van bestuur 
 Anthony Dumarey 

Algemene vergadering 
 Anthony Dumarey 

 
68. Sociaal verhuurkantoor regio Roeselare 

Raad van bestuur 
 Els Kindt 

Algemene vergadering 
 Els Kindt 
 Justine Hollevoet 

 
69. T’ Heist Best 

Raad van bestuur 
 Patrick De Klerck 

Algemene vergadering 
 Patrick De Klerck 

 
70. Lindenhof Blankenberge 
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Algemene vergadering 
 Patrick De Klerck 

 
71. Brugse maatschappij voor huisvesting 

Raad van bestuur 
 Tom Willems 

Algemene vergadering 
 Tom Willems 

 
72. Vivendo 

Raad van bestuur 
 Ruben Strobbe 

Algemene vergadering 
Effectieven 
 Ruben Strobbe 
 Tom Willems 

Plaatsvervanger 
 Patrick De Klerck 

 
73. De Mandel Roeselare 

Raad van bestuur 
 Christof Dejaegher 

Algemene vergadering 
 Christof Dejaegher 

 
74. Tieltse Bouwmaatschappij 

Raad van bestuur 
 Simon Bekaert 

Algemene vergadering 
 Simon Bekaert 

 
75. Helpt Elkander Waregem 

Algemene vergadering 
 Rik Soens 

 
76. Wonen Regio Kortrijk 

Raad van bestuur 
 Rik Soens 

Algemene vergadering 
 Rik Soens 

 
77. De Vlashaard Wevelgem 

Raad van bestuur 
 Rik Soens 

Algemene vergadering 
 Rik Soens 

 
78. Mijn Huis Harelbeke 

Algemene vergadering 
 Rik Soens 

 
79. Eigen Haard Zwevegem 

Raad van bestuur 
 Piet Vandermersch 

Algemene vergadering 
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 Piet Vandermersch 

 
80. !mpuls 

Algemene vergadering 
 Martine Vanryckeghem 

 
81. Eigen gift eigen hulp Kuurne 

Algemene vergadering 
 Rik Soens 

 
82. De Leie Wervik 

Algemene vergadering 
 Martine Vanryckeghem 

 
83. Ons onderdak Ieper 

Raad van bestuur 
 Jurgen Vanlerberghe 

Algemene vergadering 
 Jurgen Vanlerberghe 

 
84. Woonwel 

Raad van bestuur 
 Anthony Dumarey 

Algemene vergadering 
 Anthony Dumarey 

 
85. De Oostendse Haard 

Raad van bestuur 
 Bieke Moerman 

Algemene vergadering 
 Bieke Moerman 

 
86. Woonmaatschappij Ijzer en Zee 

Raad van bestuur 
 Lies Laridon 
 Christof Dejaegher 

Algemene vergadering 
 Lies Laridon 

 
87. Forum volwassenenonderwijs en volwasseneneducatie 

 Ruben Strobbe 
 Justine Hollevoet 
 Johan De Poorter 

 
88. Provinciaal platform volwasseneneducatie (Levenslang Leren) 

 Ruben Strobbe 
 Justine Hollevoet 
 Veerle Dejaeghere. 

Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019, met uitzondering van: 
1° artikel 1, punt 9. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen – Pedagogische Ondersteuning, treedt in 
werking op 28 januari 2019; 
2° artikel 1, punt 48. Adviescommissie ter stimulering van Wereldburgerschap in West-
Vlaanderen, treedt in werking op 14 februari 2019; 
3° artikel 1, punt 65. Regionaal sociaal verhuurkantoor Veurne-Diksmuide, treedt in werking op 
20 februari 2019; 
4° artikel 1, punt 21. Monumentenwacht Vlaanderen, treedt in werking op 25 februari 2019.
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*** 
 

Agendapunt 4 Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot 
goedkeuring van de oprichting van het provinciaal platform volwassenenonderwijs (PPVWO) 
en provinciaal strategisch overlegforum levenslang leren en levensbreed leren (LLL) en 
aanduiding van de vertegenwoordiging provincie 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
 
 
WIJZIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN 24 MAART 2016 TOT 
GOEDKEURING VAN DE OPRICHTING VAN HET PROVINCIAAL PLATFORM 
VOLWASSENENONDERWIJS (PPVWO) EN PROVINCIAAL STRATEGISCH OVERLEGFORUM 

LEVENSLANG LEREN EN LEVENSBREED LEREN (LLL) EN AANDUIDING VAN DE 
VERTEGENWOORDIGING PROVINCIE  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
Verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
- het provinciedecreet van 9 december 2005 en later wijzigingen, inzonderheid artikelen 2 en 193; 
- de krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de 
provincie West-Vlaanderen, zoals onder meer toegelicht in de 3de raadscommissie op 13 oktober 2015; 
- het in de praktijk gegroeide gebruik van de hantering van de benaming “provinciaal forum 

volwasseneneducatie (Levenslang Leren)” in plaats van “Provinciaal Strategisch Overlegplatform 
Levenslang en Levensbreed Leren”; 
- op voorstel van de deputatie. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: § 1. Het opschrift van het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot goedkeuring 
van de oprichting van het provinciaal platform volwassenenonderwijs (ppvwo) en provinciaal strategisch 
overlegforum levenslang leren en levensbreed leren (lll) en aanduiding van de vertegenwoordiging 
provincie wordt vervangen door wat volgt: het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot 
goedkeuring van de oprichting van het provinciaal platform volwassenenonderwijs (ppvwo) en provinciaal 
forum volwasseneneducatie (Levenslang Leren).  

 
 § 2. In het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot goedkeuring van de oprichting van het 
provinciaal platform volwassenenonderwijs (ppvwo) en provinciaal strategisch overlegforum levenslang 
leren en levensbreed leren (lll) en aanduiding van de vertegenwoordiging provincie worden de woorden 
“provinciaal strategisch overlegforum levenslang leren en levensbreed leren (lll)” vervangen door de 
woorden “provinciaal forum volwasseneneducatie (Levenslang Leren)”. 
 
Art. 2: Artikel 11 van het besluit van de provincieraad van 24 maart 2016 tot goedkeuring van de 
oprichting van het provinciaal platform volwassenenonderwijs (ppvwo) en provinciaal strategisch 
overlegforum levenslang leren en levensbreed leren (lll) en aanduiding van de vertegenwoordiging 
provincie wordt opgeheven. 
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Art. 3: Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Goedkeuren van de verderzetting van de verzelfstandigde activiteiten in de 
provincie West-Vlaanderen 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, deelt mee dat er raadsleden tussenkwamen tijdens de derde 
commissie. Hij heeft goed nieuws voor de heer Bethune. De bekendheid van de POM  naar de West-
Vlaamse ondernemers, dit is 35%. Het geeft ook aan dat de oorspronkelijke doelstellingen te hoog 
gegrepen waren.  

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, dankt hem voor het positief compliment.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE VERDERZETTING VAN DE 
VERZELFSTANDIGDE ACTIVITEITEN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en artikel 

221 (voorleggen evaluatieverslag provinciaal extern verzelfstandigd agentschap) 
- de overwegingen omtrent de verzelfstandigingen bij de oprichting van Westtoer apb, Inagro vzw, 

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb, Vonk apb en TUA West zoals omschreven in de boodschap 
van de deputatie aan de provincieraad 

- de vaststelling dat de toen gemaakte overwegingen nog steeds van toepassing zijn 
- de evaluatieverslagen van Inagro vzw, TUA West, Westtoer apb, Monumentenwacht West-

Vlaanderen apb en Vonk apb 
- dat de POM West-Vlaanderen op eenzelfde manier werd bevraagd 
- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
 

Artikel 1: 
Akte te nemen van de hierbij gevoegde evaluatieverslagen van Inagro vzw, TUA West, Westtoer apb, 
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb en Vonk apb bestaande uit drie componenten sturingsrelatie, 
interne bedrijfsvoering (efficiëntie) en output (effectiviteit) 
 
Art. 2: 
Akkoord te gaan met de huidige verzelfstandiging van Inagro vzw te continueren in de beleidsperiode 
2020-2025. 
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Art. 3: 
Akkoord te gaan met de huidige verzelfstandiging van TUA West te continueren in de beleidsperiode 
2020-2025. 
 
Art. 4: 
Akkoord te gaan met de huidige verzelfstandiging van Westtoer apb te continueren in de beleidsperiode 
2020-2025. 
 

Art. 5: 
Akkoord te gaan met de huidige verzelfstandiging van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb te 
continueren in de beleidsperiode 2020-2025. 
 
Art. 6: 
Akkoord te gaan met de huidige verzelfstandiging van Vonk apb te continueren in de beleidsperiode 
2020-2025. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Wijzigen van het provinciaal reglement 'Coöperaties en 

producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector' 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman en Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de 
Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, 
Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

Besluit van de provincieraad tot wijzigen van het provinciaal reglement ‘Coöperaties en 
Producentenorganisaties in de Land- en Tuinbouwsector’  
 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
 
 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
 het provinciedecreet 9/12/2005, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, inzonderheid de 

artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 §3 (vaststellen van 

provinciale reglementen) 
 de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige subsidies 

(artikel 4); 
 het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000 inzake de controle op 

de toekenning en aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers; 

 het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid van 13 mei 2008; 
 het voorstel van de deputatie 
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BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: 
Het provinciaal reglement ‘Coöperaties en Producentenorganisaties in de Land- en Tuinbouwsector’, zoals 
goedgekeurd door de provincieraad op 26 april 2018, wordt gewijzigd als volgt: 
 
 

- Artikel 1 Doelstelling: de zin “De doelstelling van dit reglement bestaat er in om via een 
projectsubsidie de werking van coöperaties en producentenorganisaties in de land- en 
tuinbouwsector te versterken.” wordt vervangen door de zin “De doelstelling van dit reglement 
bestaat er in om via een projectsubsidie de werking van landbouwcoöperaties, 
tuinbouwcoöperaties, land- en tuinbouwcoöperaties, en producentenorganisaties in de land- en 
tuinbouwsector te versterken.”  

 
 

- Artikel 2 Toepassingsgebied: de eerste zin in de eerste alinea “Voor subsidies in het kader van 
het reglement komen in aanmerking: coöperatieve vennootschappen en/of 
producentenorganisaties in de land- en tuinbouwsector.” wordt vervangen door de zin “Voor 
subsidies in het kader van het reglement komen in aanmerking: landbouwcoöperaties, 

tuinbouwcoöperaties, land- en tuinbouwcoöperaties, en producentenorganisaties in de land- en 
tuinbouwsector.” 
 
 

- Artikel 4 Basisvoorwaarden: de eerste voorwaarde “de aanvrager is een coöperatie of een 
producentenorganisatie in de land- en tuinbouwsector met zetel in de provincie West-
Vlaanderen, of waarvan het ledenbestand bestaat uit minimaal 50 % West-Vlaamse land- en 
tuinbouwers” wordt vervangen door de voorwaarde “de aanvrager is een landbouwcoöperatie, 
tuinbouwcoöperatie, land- en tuinbouwcoöperatie of een producentenorganisatie in de land- en 
tuinbouwsector met zetel in de provincie West-Vlaanderen, of het aantal leden van de coöperatie 
of producentenorganisatie dat zijn activiteiten uitoefent op het grondgebied van de provincie 
West-Vlaanderen, en niet in een ander daarmee vergelijkbaar territorium, is procentueel het 

grootst”. 
 
Artikel 2: 
De wijzigingen vermeld in artikel 1 van dit besluit treden onmiddellijk in werking. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van gronden met erop 
staande gebouwen gelegen in het provinciedomein De Palingbeek te Ieper (Zillebeke) met het 

oog op de verdere uitbouw van het astronomisch educatief centrum (AstroLab Iris) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET IN 
ERFPACHT GEVEN VAN GRONDEN MET EROP STAANDE GEBOUWEN GELEGEN IN HET 
PROVINCIEDOMEIN DE PALINGBEEK TE IEPER (ZILLEBEKE) MET HET OOG OP DE VERDERE 
UITBOUW VAN HET ASTRONOMISCH EDUCATIEF CENTRUM (ASTROLAB IRIS) 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- de erfpachtovereenkomst, afgesloten tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Astronomische 
Contact Groep VZW op 7 april 1992, voor de duur van 27 jaar, mits een jaarlijkse canon van 1000 
BEF (24,79 EUR), met het oog op de oprichting door de erfpachter van een observatorium en de 
inrichting van een astronomisch educatief centrum (thans gekend onder de naam AstroLAB IRIS); 

- de erkenning van AstroLAB IRIS als volkssterrenwacht in 2005; 
- het feit dat de erfpacht afloopt op 6 april 2019 en in de lopende overeenkomst is voorzien dat er na 

verloop van de termijn een nieuwe overeenkomst kan worden afgesloten tegen voorwaarden alsdan 
te bespreken; 

- het ontwerp van nieuwe erfpachtakte waarbij gronden met erop staande gebouwen, kadastraal 
gekend onder Ieper, 16de Afdeling (Zillebeke), Sectie D, perceelnummers 59L en 45C, met een totale 
kadastrale oppervlakte van 576 m², door de Provincie in erfpacht worden gegeven aan de 
Astronomische Contact Groep VZW, voor een duur van 27 jaar (stilzwijgend verlengbaar tot een 
maximumduur van 99 jaar), mits een jaarlijkse canon van 200 EUR; 

- de uittreksels uit het kadastraal plan en de kadastrale legger; 
- het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : Machtiging wordt verleend tot in erfpacht geven aan de Astronomische Contact Groep VZW 
van gronden met erop staande gebouwen, kadastraal gekend onder Ieper, 16de Afdeling (Zillebeke), 
Sectie D, perceelnummers 59L en 45C, met een totale kadastrale oppervlakte van 576 m², voor een 
duur van 27 jaar (stilzwijgend verlengbaar tot een maximumduur van 99 jaar), mits een jaarlijkse canon 

van 200 EUR (te indexeren) en tegen de overige voorwaarden vermeld in het ontwerp van erfpachtakte. 
 
Art. 2 : 
De erfpacht wordt verleend om reden van openbaar nut, meer bepaald het populariseren en het 
vulgariseren van wetenschap en techniek in het algemeen en de sterrenkunde en de ruimtevaart in het 
bijzonder door het openstellen van het observatorium en het astronomisch educatief centrum (AstroLAB 
Iris) voor het publiek. 
 
Art. 3 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

*** 
 
 
 

Agendapunt 8 Verlenen van machtiging tot de verwerving van een grond met schuilhok in het 
kader van waterbeheersingswerken op de Spanjaardbeek te Torhout 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT VERWERVING 
VAN GROND MET SCHUILHOK IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN WATERBEHEERSINGS-
WERKEN OP DE SPANJAARDBEEK TE TORHOUT 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43 § 2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen); 

- De waardebepaling door landmeter-expert Veerle Verschave dd. 9 januari 2019; 

- De verkoopovereenkomst; 
- Het actieplan 2019170049 – Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter 

bestrijding van wateroverlast en watertekort; 
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot verwerving van grond met schuilhoek gelegen te Torhout, kadastraal 
gekend onder Torhout 3e afdeling, sectie G, perceelnummer 914C, met een kadastrale oppervlakte van 
14 m², mits de prijs van 500,00 EUR.  

 
Art. 2: 

De verwerving gebeurt om reden van openbaar nut nl. de uitvoering van waterbeheersingswerken op de 
Spanjaardbeek te Torhout. 
 
Art. 3: 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

*** 
Agendapunt 9 Verlenen van machtiging tot de aankoop van gronden te Lichtervelde voor het 
oplossen van de wateroverlastproblematiek aan de Huwijnsbeek 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

Mevrow Els Kindt, CD&V-raadslid, wil de provincie bedanken voor dit punt, ook in naam van de stad 
Torhout.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, wil bedanken voor deze bedanking.  

Dit agendapunt wordt gesloten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de  heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GRONDEN TE LICHTERVELDE VOOR HET OPLOSSEN VAN DE 
WATEROVERLASTPROBLEMATIEK AAN DE HUWIJNSBEEK.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- Het feit dat de aankoop van de gronden aangewezen is voor het oplossen van de 
wateroverlastproblematiek aan de Huwijnsbeek; 

- De goedkeuring van de verkoopovereenkomst door de deputatie in zitting van 13 december 2018; 
- Het ontwerp van akte tot aankoop van gronden gelegen te Lichtervelde, 1ste afdeling, sectie D, 

perceelnummer 1221 A P0000 en perceelnummer 1221 B P0000 met een totale oppervlakte van 
2008m² tegen een prijs van 18.463,56 EUR; 

- Het opmetingsplan;  
- Het schattingsverslag; 
- Het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden gelegen te Lichtervelde, 1ste afdeling, sectie D, 
perceelnummer 1221 A P0000 en perceelnummer 1221 B P0000 met een totale oppervlakte van 2008m² 

tegen een prijs van 18.463,56 EUR. 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor het oplossen van de 
wateroverlastproblematiek aan de Huwijnsbeek.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

*** 
Agendapunt 10 Verlenen van machtiging tot verwerving van grond ter realisatie van 
het bufferbekken Grote Wallebeek te Kortrijk 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, merkt op dat hieromtrent iets te doen is in 
Kortrijk. Er is de aanspraak van PTI rond de opleiding dierenverzorging en de Wallehoeve. Uiteraard is er 
ook het bufferbekken. Het is eigenlijk grappig. Vorig jaar stelt de schepen Kortrijk letterlijk dat de 
werken starten in het voorjaar 2019. Vandaag zijn we in het voorjaar en staat hier de machtiging op de 
agenda. Hoever staan we hier eigenlijk?  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde deelt mee dat het voorjaar nog bezig is. Hij gaat geen moment 
zeggen. Concreet gaat hij het navragen en meedelen wanneer het precies zal opstarten.  

Agendapunt wordt gesloten.  
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 

Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de  heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT VERWERVING 
VAN GRONDEN VOOR DE AANLEG VAN EEN BUFFERBEKKEN OP DE GROTE WALLEBEEK TE 
KORTRIJK 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009, 

inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43 § 
2,12° (bevoegdheid provincieraad tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot 
onroerende goederen); 

- De waardebepaling door landmeter Veerle Verschave dd. 22 juni 2018; 
- De 3 verkoopovereenkomsten; 
- Het actieplan 2019170049 – Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter 

bestrijding van wateroverlast en watertekort; 
- Het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot verwerving van gronden, kadastraal gekend onder Kortrijk 1e afdeling 
sectie E, delen van perceelnummers 319W, 319L en 319V, voor een totale oppervlakte van 141,36 m², 
mits de prijs van 13.469,01 EUR. 
 
Art. 2: 

De verwerving gebeurt om reden van openbaar nut, nl. de aanleg van een bufferbekken op de Grote 

Wallebeek, WL 29 te Kortrijk. 
 
Art. 3: 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Verlenen van machtiging tot het toekennen van een loopbaanpacht op 
gronden in het domein 't Veld te Ardooie 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
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Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
TOEKENNEN VAN EEN LOOPBAANPACHT OP GRONDEN IN HET DOMEIN  
'T VELD TE ARDOOIE.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De machtiging van de provincieraad in zitting van 20 november 2018 om gronden gelegen te Ardooie 
aan te kopen in functie van het PRUP ’t Veld en het feit dat deze aankopen enkel konden doorgaan 
indien overeengekomen werd om een loopbaanpacht af te sluiten;  

- Het ontwerp van akte tot het vestigen van loopbaanpacht op percelen gelegen te Ardooie, 1ste 
afdeling, sectie C, nummers 1088H en 1089 met een totale oppervlakte van 19.246m² voor een prijs 
van 945,94 EUR/jaar; 

- Het ontwerp van akte tot het vestigen van loopbaanpacht op een perceel gelegen te Ardooie, 1ste 
afdeling, sectie C, nummer 1088G met een totale oppervlakte van 8584m² tegen een prijs van 
421,38 EUR/jaar;  

- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een loopbaanpacht op percelen gelegen te Ardooie, 1ste 
afdeling, sectie C, nummers 1088H en 1089 met een totale oppervlakte van 19.246m² voor een prijs van 
945,94 EUR/jaar. 
 
Art. 2: 
Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een loopbaanpacht op een perceel gelegen te Ardooie, 
1ste afdeling, sectie C, nummer 1088G met een totale oppervlakte van 8584m² tegen een prijs van 
421,38 EUR/jaar. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  

 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond te Ieper, domein De 
Palingbeek, om de natuurlijke grenzen te bestendigen en een natuurlijke biotoop te 
verwerven  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, 
de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, 
Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING VOOR HET RUILEN 
VAN GROND TE IEPER, DOMEIN DE PALINGBEEK, OM DE NATUURLIJKE GRENZEN TE 
BESTENDIGEN EN EEN NATUURLIJKE BIOTOOP TE VERWERVEN 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- Goedkeuring van de ruilovereenkomst door de deputatie in zitting van 24 januari 2019; 
- Het feit dat door deze ruil de eigendomsgrenzen weer worden gevolgd en dat de Provincie een 

ecologisch waardevolle vijver in bezit krijgt;  
- Het schattingsverslag; 

- Het ontwerp van akte voor het ruilen van grond, goed voor goed, te Ieper, 16de afdeling, sectie D, 
perceelnr. 1H2 (lot 1a) en Ieper, 15e afdeling, sectie B, perceelnr. 1 E (lot 1b) met een gezamenlijke 
oppervlakte van 5466m² tegen grond gelegen te Ieper, 15e afdeling, sectie B, delen van perceelnr. 
450C (lot 2a en lot 2b), met een gezamenlijke oppervlakte van 5466m²; 

- Het opmetingsplan;  
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het ruilen van grond, goed voor goed, te Ieper, 16de afdeling, sectie D, 
perceelnr. 1H2 (lot 1a) en Ieper, 15e afdeling, sectie B, perceelnr. 1 E (lot 1b) met een gezamenlijke 
oppervlakte van 5466m² tegen grond gelegen te Ieper, 15e afdeling, sectie B, delen van perceelnr. 450C 
(lot 2a en lot 2b), met een gezamenlijke oppervlakte van 5466m². 
 
Art. 2: 
Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor het bestendigen van de eigendomsgrens en het 
verwerven van een ecologisch waardevolle vijver.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Brugge ter 
uitbreiding van het provinciedomein Tillegembos 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GRONDEN TE BRUGGE TER UITBREIDING VAN HET PROVINCIEDOMEIN TILLEGEMBOS.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De beslissing van de deputatie d.d. 12 maart 2015;  
- Het feit dat de aan te kopen gronden palen aan het provinciedomein en gelegen zijn in natuurgebied; 
- De verkoopbeloften d.d. 3 januari en 9 januari 2019 waarbij partijen zich bereid verklaren de 

gronden te verkopen aan de Provincie; 
- De schattingsverslagen; 
- Het liggingsplan; 

- Het ontwerp van akte voor de aankoop van gronden gelegen te Brugge, 24ste afdeling, sectie A, 
perceel 731l, 733c, 733k, 744a en 745l met een gezamenlijke kadastrale oppervlakte van 1ha 73a 
43 ca tegen een prijs van 95.386,50 EUR; 

- Het ontwerp van akte voor de aankoop van gronden gelegen te Brugge, 24ste afdeling, sectie a, 
perceel 734b, 734d en 735l met een gezamenlijke kadastrale oppervlakte van 1ha 26a 11ca tegen 
een prijs van 64.946,66 EUR;  

- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden gelegen te Brugge, 24ste afdeling, sectie A, perceel 
731l, 733c, 733k, 744a en 745l met een gezamenlijke kadastrale oppervlakte van 1ha 73a 43 ca tegen 
een prijs van 95.386,50 EUR. 
 
Art. 2: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden gelegen te Brugge, 24ste afdeling, sectie a, perceel 
734b, 734d en 735l met een gezamenlijke kadastrale oppervlakte van 1ha 26a 11ca tegen een prijs van 
64.946,66 EUR. 
 
Art. 3:  
Deze aankopen geschieden om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het provinciedomein 

Tillegembos.  
 
Art. 4:  
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een technisch 
lokaal in een door de provincie op te richten cabine in het provinciedomein d'Aertrycke 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, er beweegt wat in het domein. We hebben de 
vleermuiskelder die onlangs werd geopend. Er zijn de toekomstige werken die op het menu staan nl. de 
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cabine. Het belangrijkste is eigenlijk het einde van de afvalproblematiek. Volgend jaar zal de spade in de 
grond kan worden gestopt.  

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, deelt mee dat het een dossier is die al een paar jaar 
teruggekeerd is. Vorig jaar werd het ook eens voor deze raad gekomen. Hij gaat efkens terug in de tijd, 
hij leest het verslag eventjes voor. Het was de koop van zijn leven voor de provincie. Nu zien we enkele 
addertjes onder het gras.  

Nu ligt er voor ons het plaatsen van een nieuwe cabine. Er komen daar kosten bij. Er zijn ook private 
mensen die aansluiten op die cabine, het zijn dus nogmaals kosten die worden toegevoegd aan dit 

provinciaal domein. Daar waar toen gezegd werd dat er geen kosten meer gingen zijn. Dit is een signaal 
geven om op dit punt hen te onthouden 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, men heeft hier gekozen voor een collectieve waterzuivering. 
Neen, er is hier een hele oefening gebeurd om dit net niet te doen. Men wou ter plaatse kunnen zuiveren 
maar men heeft hier enkele vrij intensieve uitbating zodat men meegaf dat decentrale zuivering goed 
zou werken. We hebben het zekere voor het onzekere genomen. We zijn naar een collectief gegaan, 
hiervoor werd 400.000 euro voorzien. Heb je dan de koop van je leven gedaan… als je een kasteel koopt, 
zal dit een stukje van je leven kosten. Puur rationeel zijn kastelen het plat “smijten” waard, een kasteel 
kopen is nooit een rationele beslissing maar het is zo dat men geen keuze had toen men het domein 
kocht. Alles is in één geheel, je moet zorgen voor dat kasteel als een goeie huisvader. Men doet dit ook. 
Erfgoed en toerisme, recreatie zijn dingen die samen gaan. Mensen willen gaan eten op een kasteel. Dat 
zorgt voor een verhaal, voor esthetiek… Als overheid kan men daarin investeren binnen bepaalde 

grenzen. Het is altijd een moeilijke discussie. Het is een mooi domein. De koop van je leven, net zoals je 
vrouw van je leven, het net niet loopt zoals je gedacht hebt maar toch moet je er blijven voor gaan.  

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, men moet kopen, er is een keuze gemaakt, Hij is 
verheugd van de duidelijkheid van  vandaag.  De rest van ons provinciaal leven zal dit inderdaad geld 
kosten.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat bij dergelijke dossiers dit soms 
anders kan verlopen. Er waait een andere wind, dit ziet men ook in het meerjarenplan. Het wordt 
boeiend. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de  heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET IN 
ERFPACHT GEVEN VAN EEN TECHNISCH LOKAAL IN EEN DOOR DE PROVINCIE OP TE RICHTEN 
CABINE IN HET PROVINCIEDOMEIN D’AERTRYCKE TE TORHOUT  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- het feit dat de Provincie eigenaar is van een private elektriciteitscabine in het provinciedomein 
d’Aertrycke die samen met het domein werd verworven bij akte verleden op 19 oktober 2012; 
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- het feit dat deze cabine niet meer conform de geldende regelgeving is en moet gerenoveerd worden, 
zowel wat de gebouwstructuur als het elektrisch gedeelte betreft; dat een nieuwe locatie voor het 
cabinegebouw werd voorzien zoals aangeduid op het inplantingsplan; 

- het overleg tussen de Provincie en netbeheerder Infrax West dat heeft geleid tot een voorstel van 
erfpachtovereenkomst voor een technisch lokaal in de cabine; 

- het ontwerp van erfpachtovereenkomst waarbij een technisch lokaal in een door de Provincie op te 
richten cabine op het perceel kadastraal gekend onder Torhout, 4de Afdeling, Sectie B, 
perceelnummer 2305M, in erfpacht wordt gegeven aan Infrax West, voor een duur van 99 jaar, mits 

een eenmalige erfpachtcanon van één symbolische euro;  
- het feit dan nog verder overleg noodzakelijk is omtrent het tracé van de nieuw aan te leggen 

ondergrondse leidingen alsook omtrent de regularisatie en eventuele verlegging van de bestaande 
leidingen in het domein en dat hiervoor een afzonderlijk dossier betreffende de vestiging van een 
erfdienstbaarheid aan de provincieraad zal worden voorgelegd; 

- het inplantingsplan van de cabine; 
- het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : Machtiging wordt verleend tot in erfpacht geven aan Infrax West van een technisch lokaal in 
een door de Provincie op te richten cabine op het perceel kadastraal gekend onder Torhout, 4de Afdeling, 
Sectie B, perceelnummer 2305M, voor een duur van 99 jaar, mits een eenmalige erfpachtcanon van één 
symbolische euro en tegen de overige voorwaarden vermeld in het ontwerp van erfpachtovereenkomst. 
 

Art. 2 : 
De erfpacht wordt verleend om reden van openbaar nut. 
 
Art. 3 : 
Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot het in artikel 1 beschreven onroerend goed. 
 
Art. 4 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  

 
 
 
 

*** 
 
 
 

Agendapunt 15 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: aanleg van fietsvoorzieningen deel Bissegemstraat te 
Wevelgem 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
AANLEG FIETSVOORZIENINGEN DEEL BISSEGEMSTRAAT TE WEVELGEM  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Weginfrastructuur: 2019170038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht van werken: aanleg fietsvoorzieningen deel Bissegemstraat te Wevelgem 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 312.966,30 euro excl. BTW waarvan 67.711,50 euro 

excl. BTW ten laste van de Provincie en 245.254,80 euro excl. BTW ten laste van gemeente 
Wevelgem 

- Gemeente Wevelgem als aanbestedende overheid 

- De openbare procedure als gunningswijze  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: aanleg fietsvoorzieningen deel Bissegemstraat met 
raming ten bedrage van 312.966,30 euro excl. BTW waarvan 67.711,50 euro excl. BTW ten laste van de 
Provincie en 245.254,80 euro excl. BTW ten laste van gemeente Wevelgem, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Wijzigen van de statuten van het autonoom provinciebedrijf 
Monumentenwacht West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de  heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HET AUTONOOM 
PROVINCIEBEDRIJF MONUMENTENWACHT 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen : 
 

- Het provinciedecreet, zoals o.m. gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018, inzonderheid de 

artikelen 225 t.e.m. 237 (het autonoom provinciebedrijf); 
- Het besluit van de provincieraad van 23 december 2013 tot oprichting van een autonoom 

provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen; 
- De vaststelling van de statuten van Monumentenwacht West-Vlaanderen door de provincieraad 

in vergadering van 23 december 2013 en de latere wijziging aan deze statuten in vergadering 
van 23 oktober 2014; 

- De wenselijkheid om bestaande autonome provinciebedrijven, die niet voldoen aan de 
bepalingen van het provinciedecreet bij provincieraadsbeslissing in overeenstemming te brengen 
met de bepalingen van het provinciedecreet; 

- De wens om kort na de start van de nieuwe legislatuur op 6 december 2018 over te gaan tot de 
samenstelling van een nieuwe raad van bestuur, in overeenstemming met de gewijzigde 
statuten, conform het provinciedecreet; 

- Het voorstel van de raad van bestuur van Monumentenwacht West-Vlaanderen dd. 20 december 
2018 tot aanpassing van de statuten; 

- Het voorstel van de deputatie; 

BESLUIT : 

 
Artikel 1: 
 
De provincieraad machtigt de raad van bestuur van Monumentenwacht West-Vlaanderen om de 
voorgestelde wijzigingen aan de statuten, zoals in bijlage gevoegd met ingang van 1 maart 2019 aan te 
nemen. 
 
Art. 2: 
De provincieraad keurt de gecoördineerde statuten van Monumentenwacht West-Vlaanderen, zoals in 
bijlage gevoegd, goed. 
 

Art. 3: 
De statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden gepubliceerd op een webtoepassing van de 
provincie overeenkomstig artikel 227 van het provinciedecreet. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 17 Wijzigen van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Vonk 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 63 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de  heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HET AUTONOOM 
PROVINCIEBEDRIJF VONK 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, zoals o.m. gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018, inzonderheid de artikelen 

225 t.e.m. 237 (het autonoom provinciebedrijf); 
- het besluit van de provincieraad van 22 september 2016 tot oprichting van een autonoom 
provinciebedrijf Vonk; 
- de vaststelling van de statuten van Vonk door de provincieraad in vergadering van 22 september 2016 
en de latere wijzigingen aan deze statuten in vergaderingen van de provincieraad van 17 november 2016 
en 22 december 2016; 
- de wenselijkheid om bestaande autonome provinciebedrijven, die niet voldoen aan de bepalingen van 
het provinciedecreet bij provincieraadsbeslissing in overeenstemming te brengen met de bepalingen van 
het provinciedecreet; 
- de wens om kort na de start van de nieuwe legislatuur op 6 december 2018 over te gaan tot de 
samenstelling van een nieuwe raad van bestuur, in overeenstemming met de gewijzigde statuten, 
conform het provinciedecreet; 

- het voorstel van de raad van bestuur van Vonk dd. 27 november 2018 tot aanpassing van de statuten; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
De provincieraad machtigt de raad van bestuur van Vonk om de voorgestelde wijzigingen in de statuten, 
zoals in bijlage gevoegd met ingang van 1 maart 2019 aan te nemen. 
 
Art. 2:  
De provincieraad keurt de gecoördineerde statuten van Vonk, zoals in bijlage gevoegd, goed. 

 
Art. 3: 
De statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden gepubliceerd op een webtoepassing van de 
provincie overeenkomstig artikel 227 van het provinciedecreet. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 18 Wijzigen van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Westtoer 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGEN VAN DE STATUTEN VAN HET AUTONOOM 
PROVINCIEBEDRIJF WESTTOER 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, zoals o.m. gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018, inzonderheid de artikelen 

225 t.e.m. 237 (het autonoom provinciebedrijf); 
- het besluit van de provincieraad van 30 maart 2000 tot oprichting van een autonoom provinciebedrijf 
Westtoer; 
- de vaststelling van de statuten van Westtoer door de provincieraad in vergadering van 30 maart 2000 
en de latere wijzigingen aan deze statuten in vergaderingen van de provincieraad van 26 april 2001, 27 
juni 2002, 27 mei 2004 en 25 oktober 2012; 
- de wenselijkheid om bestaande autonome provinciebedrijven, die niet voldoen aan de bepalingen van 
het provinciedecreet bij provincieraadsbeslissing in overeenstemming te brengen met de bepalingen van 
het provinciedecreet; 
- de wens om kort na de start van de nieuwe legislatuur op 6 december 2018 over te gaan tot de 
samenstelling van een nieuwe raad van bestuur, in overeenstemming met de gewijzigde statuten, 
conform het provinciedecreet; 

- het voorstel van de raad van bestuur van Westtoer apb dd. 27 november 2018 tot aanpassing van de 
statuten; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
De provincieraad machtigt de raad van bestuur van Westtoer apb om de wijzigingen in de statuten, zoals 
in bijlage gevoegd, met ingang van 1 maart 2019 aan te nemen. 
 
Art. 2:  

De provincieraad keurt de gecoördineerde statuten van Westtoer apb, zoals in bijlage gevoegd, goed. 
 
Art. 3: 
De statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden gepubliceerd op een webtoepassing van de 
provincie overeenkomstig artikel 227 van het provinciedecreet. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 19 Voorlopige vaststelling van het ontwerp van de tweede partiële 

herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en 
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 28/02/2019 

 

 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN HET ONTWERP VAN 
TWEEDE PARTIËLE HERZIENING VAN HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-
VLAANDEREN  
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 

 het decreet van 8 december 2017 houdende wijzigingen van diverse bepalingen inzake ruimtelijke 
ordening, milieu en omgeving (de zogenaamde ‘codextrein’), inzonderheid artikelen 23 en 217§1. 
Middels artikel 23 wordt het huidige systeem van structuurplanning in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (VCRO) vervangen door een systeem van beleidsplanning. Het bovengenoemde 
wijzigingsdecreet creëert een decretale basis voor het nieuwe systeem van ruimtelijke 
beleidsplannen op de drie bestuursniveaus (gewest, provincies en gemeenten).  

 Artikel 217§1 van bovengenoemd wijzigingsdecreet legt een aantal overgangsbepalingen vast. Zo 
kan de provincie haar ruimtelijk structuurplan na de inwerkingtreding van de bepalingen van artikel 
23 van het wijzigingsdecreet (i.c. 5 mei 2018) nog gedeeltelijk herzien. Deze herziening gebeurt met 
toepassing van de regels, zoals ze golden tot voor de datum van inwerkingtreding van artikel 23 van 

dit wijzigingsdecreet (voormalige artikelen 2.1.1, 2.1.2 en artikelen 2.17 tot en met 2.1.13 van de 
VCRO). Hierin wordt onder meer bepaald dat de provincieraad beslist tot het opmaken van een 
provinciaal ruimtelijk structuurplan;  

 het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling van 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het besluit van de Vlaamse regering van 12 
december 2003 houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 tot 
definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 
bekrachtigd, voor wat de bindende bepalingen betreft, bij decreten van 17 december 1997, 19 maart 
2004 en 25 februari 2011; 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie 
West-Vlaanderen (PRS-WV) van 6 maart 2002; 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 
voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 (eerste partiële herziening); 

 het aangetekend schrijven dd. 4 juli 2018 van de gemeente Moorslede waarin de gemeenteraad van 
Moorslede in zitting van 21 juni 2018 een gemotiveerd verzoek richt aan de provincieraad om het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen gedeeltelijk te herzien voor wat betreft de 
bepalingen rond het Dadipark in Dadizele. Conform voormalig art. 2.1.8.§4 van de VCRO dient de 
provincieraad dit verzoek binnen de 90 dagen gemotiveerd te beantwoorden; 

 het besluit van de provincieraad dd. 27 september 2018, waarin wordt besloten het PRS-WV 
gedeeltelijk te herzien, waarbij de herziening zich beperkt tot het schrappen van de selectie van 
Dadipark in Moorslede als pretpark. 

 De site van het Dadipark in Dadizele is in het PRS-WV immers zowel richtinggevend als bindend 

geselecteerd als pretpark, als onderdeel van de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie. 
Dit maakt dat de site, conform de bepalingen in het PRS-WV, enkel een hoogdynamische en 
bovenlokale toeristisch-recreatieve (her)invulling kan krijgen. 

 Sinds de sluiting van het (ondertussen gesloopte) attractiepark Dadipark in 2002 is men er niet in 
geslaagd om de site een gelijkaardige hoogdynamische invulling te geven. Er werd in 2016 een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie West-Vlaanderen, de gemeente 
Moorslede en NV Dadipark om voor de site een masterplan op te maken, op basis van een vooraf 
opgestelde projectdefinitie. Op basis hiervan werd een Winvorm-procedure opgestart. In dit 
masterplan werd nagegaan hoe het voormalige Dadipark zou kunnen uitgebouwd worden tot een 
publieke multifunctionele groene long in het centrum van Dadizele, waarbij de nadruk eerder op het 
laagdynamische ligt. Dit masterplan werd in oktober 2018 gefinaliseerd. 

 Teneinde de resultaten uit het masterplan planologisch te kunnen verankeren middels een 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, is er een beperkte herziening van het PRS-WV nodig waarbij 
de selectie van Dadipark als pretpark wordt geschrapt. Op deze manier kan de site een meer 
laagdynamische invulling krijgen die op niveau van de gemeente Moorslede zelf functioneert. 

 Het voorontwerp van tweede partiële herziening van het PRS-WV, goedgekeurd in deputatie op 11 
oktober 2018. 
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 De plenaire vergadering over het voorontwerp van tweede partiële herziening  van het PRS--WV, 
georganiseerd  op 30 november 2018 conform het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering (5 mei 
2000 en latere wijzigingingen) over de regeling van vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke 
structuurplannen 

 Het advies van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening, gegeven in zitting van 8 november 
2018, conform de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, in zonderheid het artikel 2.1.9 

 het voorstel van de deputatie  

 

 
BESLUIT: 
Artikel 1.  De Provincieraad van West-Vlaanderen stelt het ontwerp van tweede partiële herziening van 
het provinciaal ruimtelijk structuurplan voorlopig vast.  
Art. 2. De deputatie wordt belast met de organistie van het openbaar onderzoek. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 31 Voorstel tot interpellatie van provincieraadslid Kurt Ravyts tot 
gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke ordening Sabien Lahaye-Battheu i.v.m. de toekomst 
van het PRUP “De Sol” in Blankenberge en de beleidsinitiatieven die het provinciebestuur 
tussen 20 november 2018 en 27 februari 2019 ter zake heeft genomen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de Griffie over 
dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Tijdens de vergadering van 8 februari 2019, formuleerde het bureau een voorstel m.b.t. de 
ontvankelijkheid van de interpellatie. De interpellatie werd op 12 februari 2019 toegestuurd aan de 
raadsleden.  
 
De heer Kurt Ravyts licht de interpellatie toe. 
 
Interpellaties kunnen aanleiding geven tot een debat, maar niet tot het nemen van enig besluit.  
Geachte Mevrouw de gedeputeerde, 
Waarde collega’s, 

Op donderdag 7 februari 2019 besliste de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen om de definitieve 

vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘De Sol’ in Blankenberge niet te 
agenderen op deze provincieraad, waardoor het plan dus na 4 maart a.s. vervalt. Meteen komt dus een 
einde aan een toch wel gedurfde recreatieve invulling van deze ooit in het eerste provinciaal ruimtelijk 
structuurplan als strategisch projectgebied omschreven site.  Inderdaad, gedurfd, want een zgn. 
democratische, dus toegankelijk en ecologisch ingerichte 9-holes-golf gekoppeld aan een ambitieus 
vastgoedproject lag nooit of nimmer voor de hand in het Blankenberge – ik durf het bijna niet zeggen 
maar het is zo - van toch wel wat jammer genoeg structureel geworden kansarmoede en een niet 
onbelangrijke leegstand. 

De beslissing van de deputatie werd natuurlijk gevoed door een alle stilte geformuleerd verzoek tot 
stopzetting van de lopende PRUP-procedure door het college van Blankenberge op maandag 4 februari 
2019. De deputatie stelt dus vast dat het PRUP niet langer uitvoerbaar is zonder medewerking van het 
stadsbestuur van Blankenberge. Vandaar dat het geen enkele zin meer had om het PRUP te agenderen 

op de provincieraad voor definitieve vaststelling. 

Collega’s, hiermee wordt mijn jarenlang in dit gremium uitgesproken voorspelling bewaarheid. Het 
project van de eco-golf leek mij al die jaren van orakelen rond het PRUP inderdaad een doodgeboren 
kind. Daarom  hebben wij ons hier ook telkens onthouden. Onthouden en waarom niet tegen stemmen ? 
Omdat we vonden dat alles beter was dan de huidige - ruimtelijk niet-kwalitatieve - situatie van dit 
strategisch projectgebied. 
Onze fractie in Blankenberge zal niet rouwen over deze ontwikkeling en gaat – een beetje in de richting 
van het stadsbestuur – dacht ik, voor een groene invulling  met zachte recreatie en de creatie van een 
kinderboerderij. 
Maar mijn provincieraadsfractie heeft natuurlijk ook de plicht om toch even datgene– wat collega De 
Clerck omschrijft als  “goed bestuur” of het ontbreken daarvan – onder de loep te nemen. En dan heb ik 

toch heel wat vragen over dit onverkwikkelijk dossier. 
Collega’s, Laat mij toe eerst even stil te staan bij het betere politieke bochtenwerk. In de Formule 1 zou 
men het omschrijven als “hoog in de bocht”. En dan, ik kan er echt niet aan doen collega Pillaert, moet ik 
toch wel weer citeren uit een persbericht van de N-VA, met name dat van N-VA- Blankenberge van 7 
november 2016 en dit nav  de nieuwe, uitgebreide samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de 
provincie en de Participatiemaatschappij Vlaanderen :  “De voorliggende samenwerkingsovereenkomst 
voorziet nu dat het project als doel  “het bewaren van de open ruimte” moet hebben. De eco-golf dient 
een publiektoegankelijke overgang te zijn tussen onze badstad en het Zeebos. Het project dat volgens 
een nog te schrijven bestek de voorkeur zal genieten, zal deze zijn met een minimale bewoning en een 
kwalitatieve architectuur. Ook zal er gefaseerd gewerkt moeten worden, waarbij in een eerste fase 
slechts een kleiner deel van de bewoning mag gerealiseerd worden gevolgd door de realisatie van de 
eco-golf. Verdere afwerking van het woongedeelte kan er pas komen nadat de eco-golf effectief is 

ontwikkeld. Hiermee zijn er volgens ons voldoende garanties ingebouwd om te vermijden dat een golf als 
excuus gebruikt wordt voor een immo-project.”. (laatste zin herhalen). 
Enkele weken na de verkiezingen liet N-VA Blankenberge – blijkbaar als woordvoerder van de nieuwe 
stadscoalitie in Blankenberge – plotseling weten dat het nieuwe stadsbestuur tegen het project is. De 
SP.A. zweeg zedig. Aangewezen, want oud-collega Content had zeker in de aanvangsfase het PRUP van 
Franky De Block hier altijd verdedigd. 
Op vrijdag 8 februari 2019 laat N-VA-burgemeester Daphne Dumery weten dat ze blij is dat er 
duidelijkheid is dat dit wat ze noemt  “prestigeproject” definitief is afgevoerd. Ik citeer HNB :  “Vier 
gigantische appartementsgebouwen midden in het groen? En dat gekoppeld aan een golfterrein ? 
Blankenberge heeft andere uitdagingen. De bouwpromotor zou sowieso voor het maximum aantal 
woningen gegaan zijn terwijl we met leegstand kampen in de binnenstad.”. De burgemeester laat weten 
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dat haar meerderheid enkel nog een kinderboerderij wil op de site en dat het gebied tot dan blijft zoals 
het er nu bijligt. 
Het provinciebestuur is er dus aan voor de moeite. Franky De Block zit nu misschien hoog in de wolken 
op weg naar zonnige pensioenparadijzen, maar hij zal daar moeten toegeven dat Kurt de Fox zoals hij 
mij wel eens omschreef zijn neus in de juiste richting stak. 
Nu het PRUP niet doorgaat vallen we dus terug op de gewestplanbestemming, met name in hoofdzaak 
een bestemming van toeristisch-recreatief parkgebied, beter bekend als TRP-gebied.  De vraag is nu als 
de provincie in de toekomst betrokken gaat worden bij een toekomstige invulling ?  

 
En dan is er de kwestie van de grondeigenaars. Gelukkig zou ik bijna zeggen was er vóór dit nog geen 
projectvennootschap opgericht waarin de gronden zouden worden ingebracht. Welke is nu de juridische 
stand van zaken m.b.t. de onderhandelingen met de eigenaars die – zoals uw voorganger De Block 
steeds heeft gezegd  - in een haast ultieme laatste fase zaten. Ik veronderstel dat er de voorbije 
maanden al handtekeningen waren geplaatst…. 
 
En hoe zit het nu met de door de provincie gemaakte kosten ? Sinds 2009 zijn er door de verschillende 
deputaties onafgebroken kleinere en grotere gunnen gebeurd voor onderzoeken en de opmaak van 
milieueffectenrapporten ? Sinds 2009 is er ook personeelsinzet geweest. Ik zou van u gedeputeerde – en 
dat moet uiteraard niet vandaag – een zeer gedetailleerde oplijsting willen bekomen van alle uitgaven 
die het provinciebestuur in het kader van dit project heeft beslist. 

Uw voorganger noemde vorige jaar een cijfer van 600.000 euro tot 700.000 euro. Ik ben er van 
overtuigd dat het bedrag hoger ligt en wanneer men de personeelskost zou verrekenen ben in de richting 
van 1 miljoen euro gaat. 
 
Weggesmeten belastingsgeld dus. Ik heb herinneringen aan de catastrofe Westoria in Diksmuide. 
 
In de samenwerkingsovereenkomst staat onder artikel 13 Algemene Bepalingen onder punt 13.3. 
Aansprakelijkheid dat  “iedere partij aansprakelijk is voor de jegens de andere partij veroorzaakte schade 
ingevolge fouten en nalatigheden die in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst worden 
gemaakt”. Tegelijk staat er  “de aansprakelijkheid van een partij zal in geen geval aanleiding geven tot 
een vergoeding van de indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade”. 
Ik ben geen jurist, u wel. U mag het mij eens uitleggen. Hoe zit het met die aansprakelijkheid ? Zal het 

provinciebestuur zaken verhalen op Blankenberge ? 
Vanuit de planbaten was er circa 120.000 euro voorzien voor de aankoop van gronden van AWV.  Hoe zit 
het hiermee ? 
Tenslotte, mijnheer de voorzitter, is er volgens mij ook imago-schade. Het imago en de structurele 
wilsuiting van het provinciebestuur om kennispartner nr.1 te zijn van de lokale besturen wordt hier aan 
diggelen gegooid. De provincie mocht hier voor Blankenberge jarenlang functioneren als go between voor 
het loslaten van allerhande studiebureaus op dit strategisch projectgebied. Ze was het spreekwoordelijk 
slaafje en wilde dit ook graag zijn. Men ziet nu wat er van komt.  
Ik geloof niet mevrouw de gedeputeerde, dat u een femme fatale bent. In Blankenberge heeft er nu één 
het spreekwoordelijke roer in handen…. Provincie, let op uw ganzen….!  
 

STEMMING OVER ONTVANKELIJKHEID AGENDAPUNT 31 (INTERPELLATIE DHR. RAVYTS PRUP DE SOL) 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over de ontvankelijkheid betreffende agendapunt 31. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en Vanbrabant, 
Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, 
Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Sneppe, 
Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, Vannieuwenhuyze, 
Vermeersch en Willems. 

 
Er zijn enkele tussenkomsten. 
 
 
De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid kan akkoord gaan met deze interpellatie. Deze week had hij 
gemeenteraad, stond ook op de agenda. Eén ding is hem opgevallen dat de deputatie stelde dat dit 
project niet haalbaar was. Hij vindt dit zeer vreemd omdat het dossier al meer dan 15 jaar loopt. Hij 
schetst de geschiedenis, iedere keer ging men akkoord. Hij vindt het dan toch opmerkelijk dat de zwarte 
piet wordt doorgeschoven naar de provincie terwijl er toch een duidelijke brief was dat ze dit dossier niet 
genegen waren. Dat een nieuw bestuur nieuwe accenten legt, heeft hij geen probleem mee maar hij kan 
niet verstaan dat ze totaal de kar keren. Vervolgens heeft hij nog een groter probleem hiermee dat ze in 

een pennentrek het dossier gewoon weg in de prullenmand gooien terwijl alle opmerkingen perfect 
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konden aangekaart binnen dit dossier. Men keurt het volledig af, dit is een daad van een onbehoorlijk 
bestuur.  
 
Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter-Groen, is dit project nooit genegen geweest. Ze hebben altijd 
tegen gestemd . De fractie Vlaams Belang heeft zich onthouden. Ze hebben herhaaldelijk de provincie 
gewaarschuwd zich niet te ver te engageren financieel. We zien nu dat 600.000 euro die weg is! We zijn 
tevreden dat het niet doorgaat maar dit bedrag is weg, dit is een schande dat de provincie zich zo ver 
heeft geriskeerd. Ze hopen dat dit bij andere strategische projecten niet zo zal zijn.  Ze vraagt zich af 

hoeveel men reeds in andere projecten heeft geïnvesteerd. Wij zijn ervan overtuigd dat het beter kon 
besteed worden bv. klimaatbeleid. Momenteel staat hiervoor slechts 90.000 euro…  
De heer Kristof Pillaert, dit dossier heeft al veel watertjes doorzwommen. Het is van provinciaal belang, 
ook veel vragen hieromtrent. De open vld zit nu met een wrang gevoel. Wij hebben het in het begin 
ondersteunt, Hij is benieuwd naar de antwoorden door deputatie. 
Mevrouw Lahaye dankt iedereen, dit was in het begin van mijn mandaat. Mijn voorstander was dit 
genegen. Er is veel gezegd geweest. Het is foute info, het is belangrijk om zich te houden tot de feiten. 
Hier heeft men heel lang gewerkt aan het dossier. Het is niet evident voor hen dat dit naar de 
prullenmand wordt verwezen. 
Het is zo dat het dossier op een rechtlijnige manier werd onderzocht en steeds in de raad werd 
herbevestigd. Vorig jaar wou de deputatie zo vlug mogelijk een overleg met het nieuwe stadsbestuur 
maar dit kon niet plaatsvinden. Het nieuwe stadsbestuur werd dan nog niet geïnstalleerd. Uiteindelijk 

hebben we pas een overleg kunnen regelen op 31 januari 2019. De voltallige deputatie heeft toen een 
delegatie van de stad Blankenberge ontvangen. Deze bestond uit de burgemeester, de schepen 
ruimtelijke ordening en de stadsarchitect. De bedoeling was om vanuit de deputatie een aantal 
voorstellen te doen, een aantal aanpassingen voor te stellen die konden tegemoet komen aan de 
verzuchtingen van de stad. Natuurlijk ging het over aanpassingen binnen de juridische mogelijkheden 
want we zaten aan het einde van een lange rit van het PRUP. Enkele voorstellen waren een 
kinderboerderij te voorzien. Bij de aanbesteding van de projectontwikkeling konden we ook inschrijven 
dat er zou geprobeerd worden om het aantal woningen te beperken. Er werden vanuit de deputatie aan 
deze delegatie voorstellen gedaan om tot een aanvaardbaar project te komen. Hierop hebben we 
antwoord gekregen via een beslissing van het schepencollege van 4 februari 2019 nl. het stopzetten van 
het project en het niet voor te leggen aan de provincieraad. Motivatie is dat het niet wenselijk is om 
bijkomende ruimte aan te snijden voor verharding en bebouwing.  

In de volgende zitting deputatie hebben we moeten vaststellen dat er ook een nee komt op de 
constructieve voorstellen vanuit de deputatie, dat het eigenlijk geen zin heeft om verder dit project te 
realiseren zonder de medewerking van Blankenberge. Blankenberge is ook eigenaar van een aantal 
gronden die in de zone liggen, vandaar dat wij niet anders hebben gekund dan de definitieve vaststelling 
van het PRUP niet  te agenderen voor de provincieraad van februari 2019.  
Het is zo dat er eigenlijk wel stapsgewijze, op een transparante manier is gewerkt in dit dossier. Er zijn 
drie samenwerkingsovereenkomsten geweest. Keer na keer werd dit bevestigd door alle partijen.  
De gemaakte kosten, ook de vele uren die men heeft hieraan gewerkt, ook de studiekosten, kunnen niet 
zo makkelijk te recupereren. Er is nooit van uitgegaan dat één partij dit zou stopzetten.  
In de filosofie dat het verder zou lopen, gingen de kosten gerecupereerd worden. 
Conclusie, het spreekt voor zicht dat er lessen zullen worden getrokken uit dergelijk voorval. In nieuwe 

overeenkomsten zullen hieromtrent clausules worden ingeschreven bij eenzijdige beëindiging van de 
overeenkomst, de kosten kunnen gerecupereerd worden. Dit stond er nu niet in. 
Tenslotte, concrete vragen, zal ze verwijzen naar een volgende commissievergadering. Dit zal worden 
bekeken zodat dit duidelijk kan worden weergegeven. 
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, het betoog maakt de situatie alleen maar erger. 
Men heeft enkele toegevingen willen doen, men is daar niet op ingegaan; Er werd manifest gelogen door 
het stadsbestuur. De cijfers kunnen we krijgen in een volgende commissie. De lessen naar de toekomst 
zijn goed.  
Gaat men nog betrokken worden rond dit strategisch project? 
Mevrouw Gerda schotte, graag in de commissie een overzicht over de andere strategische projecten, 
Koksijde hoort daar nu bij hoewel dit niet werd opgenomen in het beleidsplan.  

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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Agendapunt 32 Verzoek tot interpellatie van provincieraadslid Kurt Ravyts tot 
gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Sabien Lahaye-Battheu over het al dan niet aanwezig 
verband tussen de opmaak van het herziene PRUP Reigersburg en de aankondiging door het 
stadsbestuur van Ieper van een onderzoek (samen met de provincie) rond sites voor 
bedrijvigheid in Ieper 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de Griffie over 
dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
Tijdens de vergadering van 8 februari 2019, formuleerde het bureau een voorstel m.b.t. de 
ontvankelijkheid van de interpellatie. De interpellatie werd op 12 februari 2019 toegestuurd aan de 
raadsleden. 
 
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, licht de interpellatie toe. 
 

Het oorspronkelijke PRUP ‘Regionaal bedrijventerrein Ieper’, dat reeds voorzag in bijkomende ruimte 

voor regionale bedrijvigheid, werd op 13 januari 2018 vernietigd door de Raad van State. De Provincie 
maakt nu, in samenwerking met de stad Ieper, een provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
‘Reigersburg’ op voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling in Ieper. Met dit nieuwe PRUP wil de provincie 
tegemoet komen aan de nood voor bijkomende ruimte voor regionale bedrijvigheid, wonen en stedelijk 
groen.  

Het PRUP werd hernomen als PRUP  “Reigersburg” en uitgebreid om plaats te bieden voor meerdere 
stedelijke functies. De site is 95 ha groot en wordt in het noorden begrensd door de Noorderring N38, in 
het oosten door de Diksmuidseweg, in het zuiden door de Oude Veurnestraat en in het westen door de 
Veurnseweg N8.  

Binnen dit projectgebied wordt er gezocht naar geschikte ruimte voor een regionaal bedrijventerrein met 
een oppervlakte van minimaal 27 ha en maximaal 54 ha. In het zuidelijke deel van het plangebied kan er 
een zone voor wonen gecreëerd worden. Het gaat over maximaal 1/4 van de oppervlakte van het 
plangebied. Als overgang tussen de zone voor wonen en bedrijvigheid wordt gedacht aan een ruime zone 
voor stedelijk groen waar, naast een bufferende functie voor water, ook de recreant en natuurliefhebber 
een plek kunnen vinden. Omdat er bijkomende bebouwing en verharding voorzien wordt, moet er ook 

ruimte voor water gemaakt worden. Dit kan geïntegreerd worden binnen deze zone voor stedelijk groen. 
Daarnaast moet de Vrijbosroute, die door het gebied loopt, geïntegreerd worden en moeten er ook 
andere trage verbindingen doorheen het plangebied verwezenlijkt worden. 

De deputatie  keurde op donderdag 26 april 2018 de start- en procesnota van dit nieuwe PRUP 
‘Reigersburg’ goed. Op de startnota kon gereageerd worden tijdens de periode van publieke raadpleging 
van 28 mei tot en met 30 juli 2018.  

Begin deze maand verscheen in de pers plotseling berichtgeving dat nadat het dossier Reigersburg is 

vastgelopen het nieuwe Ieperse stadsbestuur wil onderzoeken waar er bedrijventerreinen kunnen 
bijkomen. De nieuwe meerderheid zou samen met het provinciebestuur onderzoeken hoe de stad verder 
kan ontwikkelen :   “in de komende maanden zal uitzoeken hoe de Ieperlingen in de toekomst kunnen 
wonen, ontspannen, school lopen of ondernemen”. Volgens de pers zou de stad om uit het juridisch 
kluwen rond Reigersburg te geraken opnieuw andere mogelijke locaties voor nieuwe ondernemingen 
onderzoeken. Er zouden hierbij minstens acht potentiële locaties voor lokale en regionale industrie 
worden onderzocht. 

Met het PRUP ‘Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper’, goedgekeurd op 6 juli 
2009, werd de afbakeningslijn tussen het stedelijk gebied van Ieper en het omliggende buitengebied 
nochtans verankerd. Om regionale bedrijvigheid in Ieper een plek te geven werd er enerzijds binnen de 
afbakening van het kleinstedelijk gebied 13 ha bestemd als uitbreiding van het bedrijventerrein 
Ieperleekanaal. Anderzijds werd het eerste PRUP ‘Regionaal bedrijventerrein Ieper’ opgemaakt voor de 
site Reigersburg. Dit PRUP werd op 28 mei 2015 definitief vastgesteld door de provincieraad van West-
Vlaanderen, maar werd op 13 januari 2018 – zoals aangehaald - vernietigd door de Raad van State. 
In het kader van de totstandkoming van dit laatste – vandaag vernietigde - PRUP werd door het 
provinciebestuur opdracht gegeven aan het Studiebureau Adoplan BVBA uit Deinze een 

alternatievenonderzoek/locatieonderzoek uit te voeren met volgende motivatie :  “Het provinciaal RUP 
Kleinstedelijk gebied Ieper werd door de minister goedgekeurd met een bedrijventerrein dat beperkt is in 
oppervlakte (13 ha bruto). Dit wil zeggen dat er in het goedgekeurde PRUP  “Kleinstedelijk Gebied Ieper” 
onvoldoende bedrijventerrein werd bestemd om een voldoende aanbodbeleid te voeren. Bijkomend werd 
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in dit goedgekeurde PRUP “Kleinstedelijk Gebied Ieper” de site Reigersburg opgenomen als een te 
vrijwaren gebied voor stedelijke ontwikkeling. Door de deputatie werd beslist om een nieuwe afweging te 
maken van mogelijke zoeklocaties om tot een oplossing voor het aanbodbeleid om bijkomend 36 ha 
bruto oppervlakte als regionaal bedrijventerrein te kunnen bestemmen. Dit locatieonderzoek was een 
voorstudie van het PRUP Regionaal Bedrijventerrein Ieper (Reigersburg) waarin deze locatie als beste 
locatie naar voor kwam.” 
 
Uiteindelijk werd een voorstudie uitgevoerd die om een ruimtelijke afweging mogelijk te maken 8 

zoeklocaties selecteerde en onderzocht.  Deze studie door het Studiebureau Adplan BVB was goed voor 
méér dan 500 blz voorbereidend studiewerk. 
Het is dan ook met enige verbazing dat ik kennis neem in de pers van een nieuw onderzoek met opnieuw 
het cijfer van 8 potentiële sites voor lokale en regionale industrie en dit dus door of in samenwerking met 
het provinciebestuur. 
 
Ik had de gedeputeerde dan ook willen vragen : 
 
1.Welke beleidsinitiatieven zijn er door het provinciebestuur nog ondernomen na de goedkeuring op 26 
april 2018 van de start- en procesnota rond het nieuwe PRUP Reigersburg ? 
2.In welke context kadert het door het Ieperse stadsbestuur aangekondigde onderzoek naar 8 locaties 
voor bedrijvigheid in Ieper waarbij uitdrukkelijk ook verwezen wordt naar het huidig provinciebestuur ? 

3.Hoe valt dit te rijmen met het uitvoerig alternatievenonderzoek/locatieonderzoek in het kader van het 
eerste PRUP Reigersburg ? 
 
 
STEMMING ONTVANKELIJKHEID AGENDAPUNT 32 (INTERPELLATIE K. RAVYTS IVM PRUP REIGERSBURG) 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 32. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en Vanbrabant, 

Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes,  
de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Sneppe, 
Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, Vannieuwenhuyze, 
Vermeersch en Willems. 
 
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde dankt iedereen voor de tussenkomst. Ze schetst de 
feiten; na de goedkeuring voor deputatie was er een publieke raadpleging  te Ieper. Hier werd ook een 
infomarkt georganiseerd in het administratief centrum.  

Er waren 40 adviezen naar aanleiding van dit participatief traject van de startnota. Hiervan zijn er twaalf 
die betrekking hadden tot alternatieve locaties. Uit de inspraak reacties bleek dus dat er bijkomend 
onderzoek naar mogelijke locaties zich opdrong. Op basis van dit is er op 17 januari 2019 een overleg 

geweest in de lokalen van het administratief centrum/ Hierin werden verschillende opties besproken. Het 
dossier werd intern besproken. Er werd gevraagd om het ruimer te bekijken. Er werd geen MER 
opgemaakt, dit is een groot probleem.  

Het dossier verder zetten met één locatie, zijn er gevaren voor procedures. Men wil starten voor een 
herziening waarbij de zoektocht wordt opengetrokken. We moeten voorzichtig handelen. Welke locaties 
hiervoor in aanmerking kunnen komen, is nog niet bepaald.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat het logisch klinkt maar het is dit 
niet. Die risicofactoren werden meegedeeld in 2019, want men heeft dit in gang gezet. Men heeft zelfs 
een publieke raadpleging gehouden. Er wordt een PRUP herzien, je maakt plannen op. Nu zegt men dat 
men na de publieke raadpleging er risico’s zijn.Hij denkt eerder dat de stad Ieper andere motieven heeft.  

Het financieel plaatje interesseert hem. Waarom wist men dat niet in april 2018? Er is hier toch een rare 
kronkel. Hij is zeer wantrouwig , hij waarschuwt om kritisch te zijn! Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, 

gedeputeerde deelt mee dat er een vergadering is geweest waar onze diensten verwittigden voor de 
risico’s.  
De voorzitter sluit de bespreking.  
 

*** 
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Agendapunt 33 Goedkeuren van het voorstel van de heer Maarten Tavernier m.b.t. het 
realiseren van een gebiedsdekkend wandelnetwerk 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De voorzitter deelt mee dat dit punt als motie in het bureau werd ingediend. Dit werd omgezet als 
agendapunt. Dit moet voor de interpellaties worden besproken omdat hierover wordt gestemd.  
De heer Maarten Tavernier, Groen raadslid; geeft een toelichting bij zijn voorstel. Hij heeft ook enkele 
exemplaren meegebracht van één van de wandelnetwerken van de provincie. Hij maakt daarvan heel 
veel gebruik, het is één van de topprodukten van de provincie. Zo goed dat men graag zou zien dat elke 
West-Vlaming dichtbij de deur hiervan kan genieten. Momenteel zijn er al een aantal regio’s van de 
provincie voorzien van een wandelnetwerk, vooral de meer toeristisch gerichte streken in de provincie. 
Wandelen is een belangrijke toeristische activiteit maar is zoveel meer dan dat. Een wandelnetwerk kan 
er voor zorgen dat alle West-Vlamingen dichtbij huis een recreatiemogelijkheid hebben. Niet alleen West-
Vlamingen die in een interessante toeristische streek wonen. Het kan ook een stimulans betekenen om 
regelmatig te bewegen in de buitenlucht wat positief is voor de gezondheid. Heel wat West-Vlamingen 
hebben eigenlijk te weinig beweging.  

Het kan er ook voor zorgen dat trage wegen opnieuw de waardering krijgen die ze verdienen. Het kan 
een stimulans zijn voor lokale besturen om verbindingen in ere te houden of te herstellen of het kan er 
voor zorgen dat deze minder uit het landschap verdwijnen. Het is eveneens economisch interessant voor 
de horeca. Het kan het verschil betekenen voor het voortbestaan van een horeca uitbating. Het is iets 
van lange adem. Het zal studiewerk vragen zodat het stapsgewijs kan worden gerealiseerd.  
Het kader is er, de doelstellingen zijn er. Dit is op zich een stimulans voor alle actoren. Hopelijk blijkt dit 
een positief voorstel dat straks wordt goedgekeurd.  
De heer Tom Willems, sp.a-raadslid, ze hebben dit voorstel goed besproken. Ze vinden meer in het 
investeren in kleine en grote groengebieden en in recreatieve infrastructuur in het groen of in de 
openbare ruimte. Men gelooft echter niet om in gans de provincie wandelnetwerken aan te leggen. Hij 
legt uit waarom ze denken dat dit geen goed idee is. Uit het ministerieel besluit van 2016 blijkt dat 
toerisme Vlaanderen de wandelnetwerken beschouwt als topgebieden voor wandelaars. Toerisme 

Vlaanderen erkent en betoelaagt enkel de uitbouw van netwerken in de door haar aangeduide gebieden, 
genaamd de zoekgebieden. Deze zoekgebieden werden in kaart gebracht voor gans Vlaanderen. In onze 
provincie zijn er slechts enkele zoekgebieden waar nog geen wandelnetwerken gerealiseerd werden. Bij 
Westtoer onderzoekt men o.a. de pistes van het domein meikensbossen in Tielt, natuurgebied de 
Blankaert te Diksmuide en het regionaal Bergmolenbos te Roeselare.  
Het mag duidelijk zijn dat het grootste deel van onze provincie niet in aanmerking komt. Het gaat hier 
o.a. om sterk verstedelijke gebieden of industriezones. Het geeft dus weinig zin om dit hier te doen. Het 
zou handen vol geld kosten en over het resultaat zou niemand tevreden zijn wat voor negativiteit zou 
zorgen die zouden afstralen op de gewaardeerde wandelnetwerken.  
De fractie denkt beter in te zetten door werk te maken van een groene golf in de minder groene regio’s 
vb. door versterkt werk te maken van herstel om kleine landschapselementen door kleinere 

natuursnippers in beheer te nemen en  met elkaar te verbinden, door kwaliteitsvolle integratieplannen te 
ondersteunen, door historische landschappen te herstellen enz. De Groen-Blauwe assen kunnen ons 
daartoe leiden.  
Elke West-Vlaming moet het recht hebben om tot rust te komen in de natuur, in een groene omgeving, 
daar zijn we mee eens.  
Hun fractie zal dit niet goedkeuren, meer omwille van de vorm in plaats van de inhoud, een weigering 
met een positieve conclusie.  
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, de tussenkomst was heel belangrijk van vorige 
collega, zo kan hij zijn tussenkomst inkorten.  Ze gaan dit ook niet goedkeuren, Westtoer presenteerde 
vorig jaar het elfde wandelwerknetwerk in de provincie, velden en meersen, historische landschappen 
zoals Assebroekse meersen. Wandelnetwerken worden met elkaar verbonden. We spreken over relatieve 
stilte, natuur en over beleving. Een combinatie van bosrijke omgevingen in historische landschappen en 

cultuur toppers. Bij de creatie van wandelnetwerken wordt ook vaak samengewerkt met vele lokale 
besturen maar ook met VLM, ANB, en dergelijke meer…  
Vorige jaren bestond ook het impulsprogramma fiets- en wandelnetwerken van toerisme Vlaanderen met 
een call binnen deze impulsprogramma’s. Hij denkt niet dat het momenteel nog bestaat, hij heeft het 
niet teruggevonden maar in onze provincie ging het over 60.000 euro voor velden en meersen en bijna 
225.000 euro voor expeditie Bulskampveld. Het kader voor wandelnetwerken Westtoer werd circa 15 
jaar geleden uitgewerkt door toerisme Vlaanderen in aanloop van het eerste wandelnetwerk. Een aantal 
criteria lagen hier ter grondslag. Die wandelnetwerken komen niet uit de lucht gegrepen. Er gaat toch 
wat voorbereiding aan vooraf. 
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Hij weet waar de mosterd gehaald werd nl. bij Maarten Tavernier zelf bij zijn schriftelijke vraag. Hierop 
heeft de heer Franky De Block geantwoord dat het nooit de bedoeling was van toerisme Vlaanderen of 
van Westtoer om een gebiedsdekkend netwerk uit te bouwen, vandaar zijn enige conclusie: neen.  
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter NVA, hij maakt ook gebruik van wandelnetwerken die mooi zijn 
uitgebouwd. Om één dekkend netwerk te hebben is praktisch moeilijker haalbaar. Het is niet te 
vergelijken met een fietsnetwerk waarbij die verbindingen makkelijker te maken zijn. Het is alvast een 
goed signaal voor Westtoer die daar waar mogelijk wel kan kijken of er nog uitbreidingsmogelijkheden 
zijn.  

De heer Tom Willems, sp.a-raadslid,  wil nog eens kort duiden dat Westtoer is ook het format aan het 
bekijken is voor die mini netwerken. Hij vindt dat men hier ook moet wachten op deze resultaten.  
Mevrouw Sabien Lahaye – Battheu, gedeputeerde, dankt voor het agendapunt en de reacties vanuit de 
raad. Ze voegt toe dat studies van toerisme Vlaanderen op dat ogenblik gerespecteerd werd?  
Alle geselecteerde gebieden zijn intussen gerealiseerd. Het laatste wandelnetwerk, velden en meersen, 
werd in het voorjaar ingewandeld. e vraag gebiedsdekkend Westtoer kent die vraag,  
De ervaring leert dat het niet eenvoudig is, vooral in minder interessante gebieden , het geheel van de 
wegeninfrastructuur maakt het soms complex om een voldoende netwerk te ontwikkelen.  
Het is een grote opdracht om zelfs in interessante gebieden , zoals het boscomplex een gewone 
lusvormige route te ontwikkelen. Dit omwille van het private karakter van vele interessante bosdreven 
en ook daar omwille van het militaire domein waar dovo actief is. Die reeds geplande lus in Houthulst is 
er op vandaag nog altijd niet.  

Wat kan er wel gebeuren?  
In overleg met de stadslandschappen heeft Westtoer de optie genomen om te onderzoeken of er in een 
aantal regio’s mini wandelnetwerken kunnen ontwikkeld worden. Dit staat onder meer op het programma 
voor midden en zuid west-vlaanderen en als actiepunt  opgenomen in het nieuwe strategisch beleidsplan 
dat in juni hier aan deze raad zal worden voorgelegd. Mini wandelnetwerken is een piste die onderzocht 
wordt en normaal gezien toch wel kans heeft om ontwikkeld te worden. In elk geval is het noodzakelijk 
dat de regionale en de stadslandschappen de actuele toestand van alle trage wegen op een goeie manier 
in kaart brengen. Er zal een plan worden opgemaakt met de gemeentebesturen over de inschakeling van 
deze trage wegen in recreatieve producten. Conclusie, het is op zich een goed idee maar in de praktijk is 
het niet haalbaar en niet realistisch maar  dit neemt  niet weg dat men kijkt om verdere pistes te 
ondernemen. Het voorstel is ook om het niet goed te keuren.  

De heer Maarten Tavernier, Groen- raadslid, dankt hen voor de inbreng. De reacties die hij hoort, die 

wandelnetwerken zijn te eng toeristisch worden bekeken terwijl de voordelen groter zijn. Het is niet altijd 
eenvoudig, er zullen inderdaad gebieden zijn die niet worden uitgebouwd. Het heeft op zijn minst het 
voordeel dat heel wat fracties andere dingen aankaarten. Dit initiatief heeft dan toch een positieve noot 
en draagt bij tot het beleid.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
STEMMING AGENDAPUNT 33 VOORSTEL M. TAVERNIER REALISEREN GEBIEDSDEKKEND 
WANDELNETWERK 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 33. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames Decleer, Dejaeghere, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Schotte en  
Vanbrabant, Vandenbulcke, Vandenbrande en Vanryckeghem en de heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, 
Croes, de Bethune, Dejaegher, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Lodewyckx, Naeyaert, 
Pillaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Van Meirhaeghe, 
Vannieuwenhuyze, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT REALISEREN VAN EEN GEBIEDSDEKKEND 
WANDELNETWERK  
 
De provincieraad van de provincie west-vlaanderen 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
- Het provinciedecreet 
- Momenteel zijn een aantal regio’s in de provincie uitgerust met een wandelnetwerk, een product van 

het autonoom provinciebedrijf Westtoer. Deze fijnmazige aanpak met knooppunten biedt zeer ruime 
mogelijkheden om een eigen wandeling uit te stippelen. Daardoor nodigt het systeem ook uit tot 
herhaalbezoeken. Momenteel gaat dit over de volgende netwerken: Ieperboog, Westkust, 
Bulskampveld, Land van Mortagne, Zwin, Kust, IJzervallei, Hoppeland, Land van Streuvels, Velden en 
Meersen. De huidige netwerken bevinden zich in de eerder op toerisme gerichte streken in de 
provincie.  

- Wandelen kan echter zoveel meer betekenen dan een toeristische activiteit. Ook de volgende 
elementen zijn van belang:  
 Een wandelnetwerk kan zorgen voor recreatiemogelijkheden voor alle West-Vlamingen dicht bij 

huis, niet alleen voor West-Vlamingen die in een toeristisch interessante streek wonen.  
 Een wandelnetwerk kan een stimulans betekenen om regelmatig te bewegen in de buitenlucht, 

wat positieve gezondheidseffecten heeft. Heel wat (West-)Vlamingen hebben te weinig beweging.  

 Een wandelnetwerk kan ervoor zorgen dat trage wegen opnieuw de waardering krijgen die ze 
verdienen. Het kan een stimulans zijn voor lokale besturen om verbindingen in ere te houden of 
te herstellen, of kan ervoor zorgen dat deze minder gemakkelijk uit het landschap verdwijnen.  

 Een wandelnetwerk is economisch interessant voor de horecagelegenheden die langs de 
wandeltrajecten liggen. 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De reeds bestaande wandelnetwerken met het knooppuntensysteem worden uitgebreid en aangevuld 
met als doelstelling om deze gebiedsdekkend te maken voor het hele grondgebied van de provincie. 
   
Artikel 2:  
De deputatie wordt belast met het opstellen van een actieplan voor een gefaseerde realisatie.  
 
 

 
*** 

De voorzitter sluit de vergadering om  17u30  
 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 

____________________ 
 
 
 

 


