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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 28 maart 2019 
 

*** 
 
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), 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 
 
Zijn verontschuldigd: Ravyts Kurt (Raadslid), lid 
 
 
 

*** 
 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen aan de provincieraad.  

 
 
Mededelingen:  

- Op 3 maart 2019 overleed mevrouw Christiane Dupon, CVP provincieraadslid voor het district 

Brugge van 10/03/1974 tot en met 17/12/1978.  

Er wordt één minuut stilte gehouden.  
- De raadsleden worden in de mogelijkheid gesteld om naamkaartjes op A6-formaat te bestellen 

(zie formulier op de banken)  

 
Verontschuldigingen: Kurt Ravyts 
 
Op de banken:  

- amendement van gedeputeerde Bart Naeyaert bij agendapunt 3 (wijzigingsbesluit aanduiding 
vertegenwoordigers). 

 

Agendapunt 1 Mondelinge vraagstelling 
 
 
Zie bijlage bij het zittingsverslag en de notulen van de provincieraad. 
 

*** 
 

Agendapunt 2 Goedkeuren van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de 
provincieraad 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
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De heer Luc Coupillie, N-VA – raadslid, heeft dit huishoudelijk reglement heel goed gelezen. Het is heel 
interessante materie. Zo interessant dat hij het hoofdstuk 8 tweemaal heeft gelezen maar er ontbrak 
iets. Hij vindt dat er iets niet instond wat hij in januari reeds vroeg in deze provincieraad nl. dat voor de 
provincieraadsleden de notulen van alle adviesraden waarin de provincie zetelt, zouden gepubliceerd 
worden op cobra. Misschien hoeft dit niet worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Men had 
toen beloofd om te overleggen met de dienst griffie of dit technisch mogelijk is. Hij wil gewoon vragen 
hoe het daarmee staat.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat dit niet staat in het huishoudelijk reglement maar 

dat belet niet dat het zou kunnen gebeuren. Men moet dit organisatorisch nog eens bekijken. Men gaat 
alleszins zorgen dat dit voor elkaar komt.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere,  
De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 

Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandenbrande, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, 
Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HET GOEDKEUREN VAN EEN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT VAN DE PROVINCIERAAD VAN 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 van 9 december 2005 met latere wijzigingen; 
- het huishoudelijk reglement van 1 maart 2007 met latere wijzigingen; 
- de screening van het huishoudelijk reglement van de provincieraad aan de gangbare praktijk; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: Het huishoudelijk reglement, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: Het huishoudelijk reglement van 1 maart 2007 met latere wijzigingen wordt opgeheven. 

 
Art. 3: Dit besluit treedt in werking op 28 maart 2019. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Goedkeuren van de wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 
februari 2019 tot aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen 
van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
 
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 werd een amendement ingediend bij dit agendapunt  

Er zijn geen tussenkomsten.  
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De voorzitter deelt mee dat hier tweemaal geheim zal worden gestemd en dat de 4 jongste raadsleden  
het procesverbaal mee moeten ondertekenen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
GEHEIME STEMMING AMENDEMENT 
 
De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit 

van agendapunt 3. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
 

 

AMENDEMENT PROVINCIERAAD 28 MAART 2019 
 

AGENDAPUNT 3  
 

Goedkeuren van de wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot aanduiden 
van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie 

deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
 

 
Artikel 1: Artikel 1, 28. Vlaamse Landmaatschappij, wordt vervangen als volgt: 
“Raad van bestuur 

 Simon Bekaert 
 Bieke Moerman 

 
Algemene vergadering 

 Simon Bekaert” 

 
 In de titel van artikel 1, 41. Resoc Roeselare-Tielt worden de woorden “Roeselare-Tielt” vervangen door 
de woorden “Midden-West-Vlaanderen”. 
 In de titel van artikel 1, 42. Resoc Brugge worden de woorden “Resoc Brugge” vervangen door de 
woorden “Resoc Noord-West-Vlaanderen”. 
 Artikel 1, 42. Resoc Brugge wordt vervangen als volgt: 
“Effectieven 

 Hilde Decleer 
 Ruben Strobbe 
 Anthony Dumarey 
 Patrick De Klerck 

 Tom Willems 
 Wim Aernoudt 

Plaatsvervangers 
 Isabelle Vandenbrande 

 Dominiek Sneppe 
 Gerda Schotte 
 Herman Lodewyckx 
 Bieke Moerman 
 Els Kindt” 

 In de titel van artikel 1, 44. Resoc Oostende worden de woorden “Resoc Oostende” vervangen door de 
woorden “Streekoverleg Kust”. 
 Artikel 1. 44. Resoc Oostende wordt vervangen als volgt: 
 “Effectieven 

 Hilde Decleer 
 Lies Laridon 
 Bieke Moerman 
 Patrick De Klerck 
 Kurt Ravyts 
 Isabelle Vandenbrande 

 
 Plaatsvervangers 

 Ruben Strobbe 
 Tom Willems 
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 Anthony Dumarey 
 Jan Van Meirhaeghe 
 Martine Vanbrabant 
 Herman Lodewyckx” 

 
 Artikel 1, 51. Initiatiefgroep Stad-Land-Schap ’t West-Vlaams Hart, wordt vervangen als volgt:  

 “Jurgen Vanlerberghe 
 Jean de Bethune 
 Piet Vandermersch” 

 
 Artikel 1, 68. Sociaal verhuurkantoor regio Roeselare, wordt vervangen als volgt:  
“Algemene vergadering 

 Els Kindt 
 Justine Hollevoet”. 

 
 Artikel 1, 72. Vivendo, wordt vervangen als volgt: 
“Raad van bestuur 

 Ruben Strobbe 
 
Algemene vergadering 
Effectief lid 

 Ruben Strobbe 
 
Plaatsvervanger 

 Tom Willems”. 
 
 Artikel 1 wordt aangevuld met punt 89. De Mandelbeek, luidende:  
“Algemene vergadering 

 Gerda Schotte”. 
 
 Artikel 1 wordt aangevuld met punt 90. Izegemse Bouwmaatschappij, luidende: 
“Algemene vergadering 

 Gerda Schotte”. 
 
 Artikel 1 wordt aangevuld met punt 91. UNIE-K, luidende: 

 “Raad van bestuur 
 Bart Naeyaert 
 Ruben Strobbe 
 Patrick De Klerck 

  Algemene vergadering 
 Bart Naeyaert 
 Luc Vannieuwenhuyze 
 Patrick De Klerck 
 Justine Hollevoet” 

 
TOELICHTING 
 

Dit amendement voegt de gegevens toe die door de diverse fracties werden overgemaakt. 
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GEHEIME STEMMING GEAMENDEERD BESLUIT  
 
 
De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het geamendeerd besluit van agendapunt 
3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT TOT HET WIJZIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-
VLAANDEREN VAN 28 FEBRUARI 2019 TOT HET AANDUIDEN VAN DE PROVINCIALE 
VERTEGENWOORDIGERS IN DE BESTUURSORGANEN VAN ORGANISATIES WAARIN DE 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DEELNEEMT, OVERLEGSTRUCTUREN EN ADVIESORGANEN 
 
Artikel 1: Artikel 1, 28. Vlaamse Landmaatschappij, wordt vervangen als volgt: 
“Raad van bestuur 

 Simon Bekaert 
 Bieke Moerman 

 

Algemene vergadering 
 Simon Bekaert” 

 
 In de titel van artikel 1, 41. Resoc Roeselare-Tielt worden de woorden “Roeselare-Tielt” vervangen door 
de woorden “Midden-West-Vlaanderen”. 
 In de titel van artikel 1, 42. Resoc Brugge worden de woorden “Resoc Brugge” vervangen door de 
woorden “Resoc Noord-West-Vlaanderen”. 
 Artikel 1, 42. Resoc Brugge wordt vervangen als volgt: 
“Effectieven 

 Hilde Decleer 
 Ruben Strobbe 
 Anthony Dumarey 

 Patrick De Klerck 
 Tom Willems 
 Wim Aernoudt 

Plaatsvervangers 
 Isabelle Vandenbrande 
 Dominiek Sneppe 
 Gerda Schotte 
 Herman Lodewyckx 
 Bieke Moerman 
 Els Kindt” 

 In de titel van artikel 1, 44. Resoc Oostende worden de woorden “Resoc Oostende” vervangen door de 
woorden “Streekoverleg Kust”. 
 Artikel 1. 44. Resoc Oostende wordt vervangen als volgt: 
 “Effectieven 

 Hilde Decleer 
 Lies Laridon 
 Bieke Moerman 
 Patrick De Klerck 
 Kurt Ravyts 
 Isabelle Vandenbrande 

 
 Plaatsvervangers 

 Ruben Strobbe 

 Tom Willems 
 Anthony Dumarey 
 Jan Van Meirhaeghe 
 Martine Vanbrabant 
 Herman Lodewyckx” 

 
 Artikel 1, 51. Initiatiefgroep Stad-Land-Schap ’t West-Vlaams Hart, wordt vervangen als volgt:  

 “Jurgen Vanlerberghe 
 Jean de Bethune 
 Piet Vandermersch” 
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 Artikel 1, 68. Sociaal verhuurkantoor regio Roeselare, wordt vervangen als volgt:  
“Algemene vergadering 

 Els Kindt 
 Justine Hollevoet”. 

 
 Artikel 1, 72. Vivendo, wordt vervangen als volgt: 
“Raad van bestuur 

 Ruben Strobbe 
 
Algemene vergadering 
Effectief lid 

 Ruben Strobbe 
 
Plaatsvervanger 

 Tom Willems”. 
 
 Artikel 1 wordt aangevuld met punt 89. De Mandelbeek, luidende:  
“Algemene vergadering 

 Gerda Schotte”. 

 
 Artikel 1 wordt aangevuld met punt 90. Izegemse Bouwmaatschappij, luidende: 
“Algemene vergadering 

 Gerda Schotte”. 
 
 Artikel 1 wordt aangevuld met punt 91. UNIE-K, luidende: 
 “Raad van bestuur 

 Bart Naeyaert 
 Ruben Strobbe 
 Patrick De Klerck 

  Algemene vergadering 
 Bart Naeyaert 
 Luc Vannieuwenhuyze 
 Patrick De Klerck 
 Justine Hollevoet” 

 
Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 29 maart 2019. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder 
Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze 
 
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 22 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 10 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Kindt, Dumarey, 
Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandenbulcke, Vandermersch, 
Vanlerberhge, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem en Willems.  
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

mevrouw Vanbrabant en de heer De Poorter. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
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de dames en heren Coupillie, Dejaeghere, De Reuse, Lodewyckx, Pillaert, Schotte, Sneppe, Tavernier, 
Vandenbrande en Vermeersch. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2018 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK MOERDER GODS TROOSTERES DER BEDROEFDEN IN PERVIJZE 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 
van dit decreet; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 7 februari 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 

afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen; 
- de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze 

goedgekeurd door de kerkfabriekraad en ingediend bij het provinciebestuur op 18 februari 2019; 
- de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden werd als 

volgt vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 
- de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden dient 

bekeken te worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2018; 
- de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden bevat een 

batig exploitatiesaldo van 18.131,73 euro;  
- er werden geen onregelmatigheden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2018 van de 

orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden; 
- het voorstel van de deputatie; 

 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder 
Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze met een batig exploitatiesaldo van 18.131,73 euro. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres 

der Bedroefden in Pervijze en aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. 
Amandus in 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. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 20 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 10 onthoudingen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Croes, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Kindt, Dumarey, Hollevoet, Laridon, 
Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberhge, Vannieuwenhuyze, 
Van Meirhaeghe, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer De Poorter. 

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Coupillie, Dejaeghere, De Reuse, Lodewyckx, Pillaert, Schotte, Sneppe, Tavernier, 
Vandenbrande en Vermeersch. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2018 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGE AMANDUS IN KORTRIJK 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 
van dit decreet; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 7 februari 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen; 

- dat de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus werd goedgekeurd door de 

kerkfabriekraad en werd ingediend bij het provinciebestuur op 18 februari 2019; 
- dat de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus als volgt werd vastgesteld (zie 

bijlage bij dit besluit); 
- dat de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus dient bekeken te worden in het 

licht van het vooraf goedgekeurde budget 2018; 
- dat de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk een batig 

exploitatiesaldo bevat van 2.243,69 euro;  
- dat geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2018 van de 

orthodoxe kerkfabriek H. Amandus; 
- het voorstel van de deputatie; 
 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige 
Amandus in Kortrijk met een batig exploitatiesaldo van 2.243,69 euro. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in 
Kortrijk, aan de provinciegouverneur en aan het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 6 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Konstantijn en Helena in Brugge 
 
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 25 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 7 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, De Klerck, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Soens, Sneppe, Strobbe, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem en 

Willems. 
 
Het volgende raadslid brengt een neen-stem uit: 
de heer Depoorter. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Coupillie, Dejaeghere, De Reuse, Lodewyckx, Schotte, Tavernier en Vandenbrande. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2018 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HH. KONSTANTIJN EN HELENA IN BRUGGE 

 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 
van dit decreet; 

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

boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
- het overleg van 7 februari 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 

afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen; 
- de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena goedgekeurd door de 

kerkfabriekraad en ingediend bij het provinciebestuur op 18 februari 2019; 
- de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge werd als volgt 

vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 
- de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena dient bekeken te worden 

in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2018; 
- de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge bevat een 

batig exploitatiesaldo van 7.555,54 euro;  
- er werden geen onregelmatigheden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2018 van de 

orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Konstantijn en Helena in Brugge met een batig exploitatiesaldo van 7.555,54 euro. 
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Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena 
in Brugge en aan de provinciegouverneur. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 

Kyrillos en Methodios in Oostende 
 
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 22 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 10 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Kindt, Dumarey, 
Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandenbulcke, Vandermersch, 
Vanlerberhge, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem en Willems.  
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer De Poorter. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 

de dames en heren Coupillie, Dejaeghere, De Reuse, Lodewyckx, Pillaert, Schotte, Sneppe, Tavernier, 
Vandenbrande en Vermeersch. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2018 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGEN KYRILLOS EN METHODIOS IN OOSTENDE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge artikel 229 
van dit decreet; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 7 februari 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van het centraal bestuur van de orthodoxe kerkfabrieken in West-Vlaanderen; 

- dat de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios werd goedgekeurd 
door de kerkfabriekraad en werd ingediend bij het provinciebestuur op 18 februari 2019; 

- dat de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende als volgt 
werd vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- dat de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios dient bekeken te 
worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2018 en de goedgekeurde budgetwijziging 
2018; 

- dat de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende een 
batig exploitatiesaldo bevat van 11.778,27 euro; 

- dat er geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2018 van de 
orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende; 

- het voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Kyrillos en Methodios in Oostende met een batig exploitatiesaldo van 11.778,27 euro. 
 
Artikel 2: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios 
in Oostende en aan de provinciegouverneur. 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de islamitische 
geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem 
 
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 Wouter Vermeersch, raadslid Vlaams Belang, gaat het plaatje even doorbreken. Hij merkt op dat 
de heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, tussengekomen is over de studie dat mevrouw 
Homans besteld heeft. Het gaat over de studie van KU-Leuven over de erkenningscriteria en de 
handhaving ervan nl. dat de provinciale administratieve diensten een aantal beleidsvoorstellen hebben 
gedaan, o.a. de overheveling van provinciaal naar gemeentelijk niveau, en om de keuzemogelijkheid te 
geven aan de lokale niveaus om eventueel alles naar zich toe te trekken. Hij vroeg zich af of de studie al 
is bekeken en of er enige duidelijkheid is. Ten tweede wou hij nog een punt toevoegen inzake het 
financieel plaatje nl. de jaarrekening die we vandaag bespreken. Daarnaast vraagt hij zich ook af inzake 

de erkenning, een vraag naar de onafhankelijkheid en objectiviteit van de deputatie. Men stelt vast dat 
er twee maten en twee gewichten worden gevoerd. In de praktijk zien we dat bepaalde 
geloofsgemeenschappen hun vergunningen geweigerd worden op basis van een Mer-screening die 
ontbreekt, terwijl andere dit wel krijgen, ook als hun Mer-screening ontbreekt. Het gaat over een pure 
politieke beslissing ten voordele van de ene geloofsgemeenschap boven de andere. Dat kan natuurlijk 
niet. Hij stelt eigenlijk de vraag: hoe kunnen we de objectiviteit en de onafhankelijkheid van dit huis 
herstellen? Iemand die tot de siks behoort, wordt zijn vergunning geweigerd terwijl iemand die tot de 
islam behoort, wel erkend wordt.  Waarom zijn er in dit huis hier twee maten en twee gewichten? 
Waarom staat de objectiviteit en onafhankelijkheid van deze deputatie op de helling?  

De voorzitter deelt mee dat over vergunningen geen vragen gesteld kunnen worden noch beantwoord 
worden.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, dacht dat het amusant ging worden als het over de moslims gaat 
maar de studie heeft hij nog niet gelezen. Hij stelt voor om in de commissie wat tijd aan te besteden. 
Eens er een erkenning is moet de provincie op basis van de wettelijke criteria de nodige middelen 
voorzien zoals dit wettelijk is bepaald. Dit staat buiten kijf. Hij licht hier intenties toe aan de deputatie bij 
zaken die helemaal niet op de agenda staan. Is dat dan objectief? Hij stelt zich hierbij ook vragen. Voor 
de rest gaat hij niet in op vergunningen die op een correcte manier worden verleend of geweigerd.  

De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang–raadslid, vult aan dat het niet gaat over individuele 
vergunningen. Dit is absoluut niet de bedoeling om het in deze raadzaal over vergunningen te hebben. 
Hij heeft het over dat men vaststelt in de praktijk dat er een ander beleid wordt gevoerd voor de ene 
geloofsgemeenschap dan voor de andere. Dit is niet alleen wij die dit aankaarten. Men werd er zelfs voor 
aangesproken. Het kan toch niet dat de provincie in het ene dossier zo oordeelt en in het andere dossier 
anders oordeelt terwijl het over exact hetzelfde gaat. Vandaar zijn vraag, hoe kunnen jullie eigenlijk die 

objectiviteit en onafhankelijkheid bewaren? Het is een algemene vaststelling.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat de enige manier om de objectiviteit te bewaren is 
dossier per dossier beoordelen en bekijken, wat daarin staat. Voor de rest ben je toch bezig twee 
dossiers met elkaar te vergelijken zonder dat we hierop kunnen ingaan . Het is niets meer dat meer 
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gebruikt wordt als het gaat over stedebouwkundige dossiers dan het gelijkheidsbeginsel. Het 
gelijkheidsbeginsel speelt altijd een rol. Men haalt altijd andere dossiers aan om zijn gelijk te krijgen. Het 
is aan de deputatie om in al die dossiers om te kijken wat de objectieve reden is om een dossier in een 
bepaalde richting te sturen. Wij doen dat naar godsvrucht en vermogen, zonder de objectiviteit uit het 
oog te verliezen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 21 ja-stemmen tegen 8 neen-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Kindt, Dumarey, 
Hollevoet, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandenbulcke, Vandermersch, 
Vanlerberhge, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems.  
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Coupillie, De Poorter,De Reuse, Sneppe, Vanbrabant, Vandenbrande, Van Meirhaeghe 
en Vermeersch. 

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Dejaeghere, Lodewyckx, Pillaert, Schotte en Tavernier, 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2018 VAN DE 
ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP ASSOUNAH IN DESSELGEM 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de comités van de islamitische 
geloofsgemeenschappen ingevolge artikel 272 van dit decreet; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 1 februari 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in Desselgem; 

- de jaarrekening 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah goedgekeurd door het comité 
en ingediend bij het provinciebestuur op 19 februari 2019; 

- de jaarrekening 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah werd als volgt vastgesteld (zie 
bijlage bij dit besluit); 

- de jaarrekening 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah dient bekeken te worden in 
het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2018; 

- de jaarrekening 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah bevat een batig 
exploitatiesaldo van 5.005,11 euro;  

- er werden geen onregelmatigheden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2018 van de  
islamitische geloofsgemeenschap Assounah; 

- het voorstel van de deputatie; 
 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Assounah in Desselgem met een batig exploitatiesaldo van 5.005,11 euro. 
 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de islamitische geloofsgemeenschap Assounah in 
Desselgem en aan de provinciegouverneur. 

*** 
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Agendapunt 9 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-
Salvator in Brugge 
 
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 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 25 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 7 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Croes, de Bethune, Decleer, De Klerck, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet,  
Kindt, Lahaye-Battheu, Lardion, Moerman, Naeyaert, Sneppe, Soens, Strobbe, Vandenbrande, 

Vandenbulcke, Vandermersch, Van Meirhaeghe, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vermeersch en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer De Poorter. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Coupillie, Dejaeghere, De Reuse, Pillaert, Lodewyckx, Schotte en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2018 VAN DE 

KATHEDRALE KERKFABRIEK SINT-SALVATOR IN BRUGGE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

deputatie); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid artikel 55 van toepassing op de kathedrale kerkbesturen ingevolge artikel 78 
van dit decreet; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 

- het overleg van 13 februari 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen en de 
afvaardiging van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge; 

- de jaarrekening 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator goedgekeurd door de kathedrale 
kerkraad en ingediend bij het provinciebestuur op 18 februari 2019; 

- dat de jaarrekening 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge als volgt werd 
vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 

- dat de jaarrekening 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator dient bekeken te worden in het 
licht van het vooraf goedgekeurde budget 2018 en de goedgekeurde budgetwijziging 2018; 

- dat de jaarrekening 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge een batig 
exploitatiesaldo van 33.891,97 euro en een negatief investeringssaldo bevat van 19.106,11 euro;  

- dat geen onregelmatigheden werden vastgesteld bij de controle van de jaarrekening 2018 van de 
kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-
Salvator in Brugge met een batig exploitatiesaldo van 33.891,97 euro en een negatief investeringssaldo 

van 19.106,11 euro. 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 28/03/2019 

 

 
Artikel 2: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge en 
aan de provinciegouverneur. 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Verlenen van machtiging tot het vestigen van een opstalrecht in het 

kader van de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek te 
Pittem 
 
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 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere,  
De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandenbrande, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, 
Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT IN HET KADER VAN DE AANLEG VAN EEN 
GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED OP DE ZWARTEGATBEEK TE PITTEM 
 
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); 

- Het meerjarenprogramma 2018-2020 Integraal Waterbeleid, punt C.27. Pittem : B. Realisatie GOG 
op de Zwartegatbeek (WL7.10.14) door aanleg berm; 

- Het opmetingsplan; 
- De prijsbepaling door landmeter-expert Veerle Verschave dd. 17 januari 2019; 
- De onderhandse overeenkomst tot het vestigen van een opstalrecht; 
- 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 vestiging van een opstalrecht op de gronden gelegen te Pittem, kadastraal 
gekend onder Pittem 1e afdeling, sectie B, delen van perceelnummers 1221C, 1222B, 1009, 1010B, 
1014H, 1015B, 1017F en 1017N, met een totale oppervlakte volgens meting van 3368 m², voor de duur 
van 50 jaar, mits een totale vergoeding van 72.379,00 EUR. 
 
Art. 2: 
De vestiging van het opstalrecht gebeurt om reden van openbaar nut, nl. de aanleg van een 
gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek WL 7.10.14 te Pittem. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 

*** 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 28/03/2019 

 

 
Agendapunt 11 Verlenen van machtiging voor de aankoop van gronden te Zwevegem in 
het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtekamers Gavers en Esser 
 
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. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere,  
De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 

Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandenbrande, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, 
Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING VOOR DE 
AANKOOP VAN GRONDEN TE ZWEVEGEM IN HET KADER VAN HET PRUP OPENRUIMTEKAMERS 
GAVERS EN ESSER.  
 
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 goedkeuring door de deputatie in zitting van 7 februari 2019 van de verkoopovereenkomst om 
gronden gelegen te Zwevegem aan te kopen in het kader van het PRUP Openruimtekamers Gavers 
en Esser;  

- Het feit dat door deze aankoop de landinrichting binnen het PRUP kan gerealiseerd worden; 
- Het schattingsverslag; 
- Het opmetingsplan; 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van grond, gelegen te Zwevegem, 3de  afdeling, sectie A, 

perceelnummers 19A en 20B, met een totale oppervlakte van 24431m², tegen een prijs van 
225.986,75 EUR;  

- het voorstel van de deputatie; 
 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van grond, gelegen te Zwevegem, 3de  afdeling, sectie A, 
perceelnummers 19A en 20B, met een totale oppervlakte van 24.431m², tegen een prijs van 225.986,75 
EUR.  
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. om de landinrichting binnen het PRUP 
Openruimtekamers Gavers en Esser te kunnen realiseren.  
 

Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
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Agendapunt 12 Verlenen van machtiging tot aankoop van grond te Oostkamp in functie 
van het verleggen van de Leiselebeek 
 
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 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere,  
De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandenbrande, 

Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, 
Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GROND TE OOSTKAMP I.F.V. HET VERLEGGEN VAN DE LEISELEBEEK.  
 
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. 10 januari 2019 waarbij goedkeuring werd verleend aan de 
verkoopovereenkomst voor de aankoop van een perceel grond te Oostkamp onder de opschortende 
voorwaarde van machtiging door de provincieraad; 

- Het feit dat door deze aankoop de Leiselebeek kan verlegd worden wat in casu aangewezen is 
aangezien de beek momenteel ingebuisd onder het naastliggend perceel loopt wat problemen geeft 
naar onderhoud toe en tot stabiliteitsproblemen kan leiden; 

- Het ontwerp van akte voor de aankoop van een perceel grond te Oostkamp, 2de afdeling, sectie H, 
perceelnummer 80 G, met een kadastrale oppervlakte van 649m², tegen een prijs van 44.000 EUR; 

- Het liggingsplan; 

- Het schattingsverslag;  
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van een perceel grond gelegen te Oostkamp, 2de afdeling, sectie 
H, perceelnummer 80 G, met een kadastrale oppervlakte van 649m², tegen een prijs van 44.000 EUR. 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor het verleggen van de Leiselebeek. 

 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
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Agendapunt 13 Verlenen van machtiging tot het afsluiten van een huurovereenkomst 
voor het verhuren van lokalen en gronden in het provinciedomein Bulskampveld 
 
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 men het even gehad heeft in de commissie 
over de mate van ondersteuning die vogelopvangcentra krijgen van de provincie, de situatie in Oostende 
versus de situatie in Beernem. In Beernem gaat het over een provinciaal gebouw. Daarnet heeft men het 
gehad over twee maten en twee gewichten. Wat is het criterium, wanneer mag een organisatie een 
infrastructuur van de provincie gratis gebruiken en wanneer niet? Wij stellen vast dat er verschillende 
situaties zijn. Het vogelopvangcentrum betaalde vroeger geen huur in de oude gebouwen. Het gebouw 
wordt gerenoveerd, nu wordt huur gevraagd. Op zich is dit niet onlogisch maar er is geen andere vorm 
van ondersteuning. Hij vergelijkt het eventjes met het Vliegveld te Wevelgem, die ook provinciaal 
infrastructuur gebruikt, die daarvoor ook een vergoeding betaalt maar die hetzelfde bedrag 
gesubsidieerd krijgt van het provinciebestuur. Waarom wordt dat in een commercieel activiteit zoals de 
luchthaven wel toegepast en in een activiteit als een vogelopvangcentra niet? 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde deelt mee dat hier een concrete huurovereenkomst voorligt. Dit is 

onderhandeld met de gebruikers van het gebouw. Wij investeren serieus in dat gebouw omdat gebouw in 
betere toestand en meer comfort ter beschikking te kunnen stellen. Die mensen zijn hiermee tevreden. 
Hij ziet niet in om dit in vraag te stellen. In Oostende is een groot bedrag geïnvesteerd in de tijd en de 
kous was af. Hier is het langdurig ter beschikking. Via de huurprijs kunnen we de helft van de 
investeringen over 25 jaar terug gaan vorderen. Is dat twee maten twee gewichten, misschien zijn er 
nog mensen die zin hebben om een vogelopvangcentra op te richten. Waarom die dan niet? Het is 
gegroeid uit het verleden. De mensen hebben er een goed gevoel bij dus hij ziet niet in waarom dit plots 
gratis zou moeten ter beschikking zijn. 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, deelt mee dat hij begrepen heeft dat tijdens de 
onderhandelingen gratis blijven van infrastructuur gebruik dit geen optie was. De vraag blijft een beetje 
waarom in de ene situatie wel en de andere niet. Wij zijn er niet tegen dat er een huurprijs wordt 
gevraagd. Alleen de vaststelling dat dit twee maten twee gewichten is.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, vult aan dat men moet afvragen als men hier niet appels met 
peren vergelijkt.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, De Klerck, De 

Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, 
Soens, Sneppe, Strobbe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Dejaeghere, Lodewyckx, Schotte en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
AFSLUITEN VAN EEN HUUROVEREENKOMST VOOR HET VERHUREN VAN LOKALEN EN GRONDEN 
IN HET PROVINCIEDOMEIN BULSKAMPVELD.  

 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
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- 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 er werken worden uitgevoerd aan de Remise in het provinciedomein Bulskampveld zodat 
er een logischere en efficiëntere indeling komt van de ruimten voor de Groendienst en het VOC; 

- De raming van de werken; 
- Het plan van de ruimten; 
- Het ontwerp van huurovereenkomst voor het verhuren van lokalen en gronden aan het VOC, voor 

een periode van 25 jaar, mits een jaarlijkse huurprijs van 5000 EUR, waardoor de Provincie 50% van 
de investeringen (herinrichting remise VOC) kan recupereren;  

- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het afsluiten van een huurovereenkomst met het VOC voor het verhuren 
van lokalen en gronden in het provinciedomein Bulskampveld te Beernem, voor een periode van 25 jaar, 
mits een jaarlijkse huurprijs van 5000 EUR. 
 

Art. 2: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Avelgem om een 
betere en vlottere verbinding te kunnen realiseren van het Guldenspoorpad naar het 
wandelpad langs de Rijtgracht 
 
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 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere,  
De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandenbrande, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, 
Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET RUILEN 
VAN GROND TE AVELGEM OM EEN BETERE EN VLOTTERE VERBINDING TE KUNNEN 

REALISEREN VAN HET GULDENSPOORPAD NAAR HET WANDELPAD LANGS DE RIJTGRACHT.  
 
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 goedkeuring door de deputatie in zitting van 17 januari 2019 van het voorstel om gronden te 
Avelgem, langs het Guldenspoorpad, te ruilen;  

- Het feit dat er door deze ruil een betere en vlottere verbinding van het Guldenspoorpad naar het 

wandelpad langs de Rijtgracht kan gerealiseerd worden; 
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- Het schattingsverslag; 
- Het opmetingsplan; 
- Het ontwerp van akte voor het ruilen van grond, goed voor goed, gelegen te Avelgem, 1ste afdeling, 

sectie A, nummer 3328 B met een oppervlakte van 593m² tegen grond gelegen te Avelgem, 1ste 
afdeling, sectie B, nummers 1368A en 1368B met een totale oppervlakte van 593m²; 

- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het ruilen van grond, goed voor goed, gelegen te Avelgem, 1ste afdeling, 

sectie A, nummer 3328 B met een oppervlakte van 593m² tegen grond gelegen te Avelgem, 1ste afdeling, 
sectie B, nummers 1368A en 1368B met een totale oppervlakte van 593m². 
 
Art. 2: 
Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor het realiseren van een betere en vlottere 
verbinding van het Guldenspoorpad naar het wandelpad langs de Rijtgracht.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Oostrozebeke voor 
het terug in open profiel brengen van een deel van de Hulstebeek naar de historische bedding 
 
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 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere,  
De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandenbrande, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, 

Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET RUILEN 
VAN GROND TE OOSTROZEBEKE VOOR HET TERUG IN OPEN PROFIEL BRENGEN VAN EEN DEEL 
VAN DE HULSTEBEEK NAAR DE HISTORISCHE BEDDING  
 
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 goedkeuring door de deputatie in zitting van 10 januari 2019 van de overeenkomst voor het 
ruilen van grond te Oostrozebeke;  

- Het feit dat de Hulstebeek ter plaatse ingebuisd is en de waterdoorvoer zwaar verstoord is;  
- Het feit dat door deze ruil de ingebuisde Hulstebeek terug in open profiel kan gebracht worden naar 

de historische bedding;  
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- Het ontwerp van akte + opmetingsplan voor het ruilen van grond te Oostrozebeke, 1ste afdeling, 
sectie E, perceelnummers 878 E en 878 F, met een totale oppervlakte van 484m², tegen grond 
gelegen te Oostrozebeke, 1ste afdeling, sectie E, perceelnummer 4047 A, met een oppervlakte van 
169m² mits een opleg te betalen door de Provincie van 3177,24 EUR 

- Het schattingsverslag;  
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het ruilen van grond te Oostrozebeke, 1ste afdeling, sectie E, 
perceelnummers 878 E en 878 F, met een totale oppervlakte van 484m², tegen grond gelegen te 
Oostrozebeke, 1ste afdeling, sectie E, perceelnummer 4047 A, met een oppervlakte van 169m², mits een 
opleg te betalen door de Provincie van 3177,24 EUR. 
 
Art. 2: 
Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor het terug in open profiel brengen van een deel 
van de Hulstebeek naar de historische bedding.  
 

Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: Vrijbosroute, aanleg fietsvoorzieningen 1ste fase – 
inclusief brug over Martjevaart en Ieperleekanaal 
 
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 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 

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

GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
IEPER/LANGEMARK-POELKAPELLE – VRIJBOSROUTE, AANLEG FIETSVOORZIENINGEN 1E FASE 
INCLUSIEF BRUG OVER MARTJEVAART EN IEPERLEEKANAAL  
 
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: 2019170165 aanbieden en uitbouwen van de Groene as 

Vrijbosroute 
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- De opdracht van werken: aanleg fietsvoorzieningen 1e fase incl. brug over Martjevaart en 
Ieperleekanaal 

- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 2.342.589 euro excl. BTW volledig ten laste van de 

Provincie 
- Provincie West-Vlaanderen 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: Ieper/Langemark-Poelkapelle - Vrijbosrouteaanleg 
fietsvoorzieningen 1e fase incl. brug over Martjevaart en Ieperleekanaal met raming ten bedrage van 
2.342.589 euro excl. BTW volledig ten laste van de Provincie wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 

*** 
 

Agendapunt 17 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: Wervik - Aanleg fietspad langs de Reutelbeek - 2de fase 
 

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 17. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere,  
De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandenbrande, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, 
Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
GUNNINGSWIJZE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: 
WERVIk – AANLEG VAN FIETSVOORZIENINGEN GELEGEN LANGS DE REUTELBEEK 2e FASE  
 
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: 2019170037 Inrichten en kwalitatief omgaan met de 

ruimte in haar verscheidenheid 

- De opdracht van werken: aanleg van fietsvoorzieningen gelegen langs de Reutelbeek 2e fase 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 196.935 euro excl. BTW waarvan 66.957,90 euro 

excl. BTW ten laste van de Provincie en 129.977,10 euro excl. BTW ten laste van stad Wervik 
- Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 

- De openbare procedure als gunningswijze  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht van werken: aanleg van fietsvoorzieningen gelegen langs de 
Reutelbeek 2e fase met raming ten bedrage van 196.935 euro excl. BTW waarvan 66.957,90 euro excl. 
BTW ten laste van de Provincie en 129.977,10 euro excl. BTW ten laste van stad Wervik, wordt 
goedgekeurd. 

 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 18 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht 
van diensten: aanstellen van een dienstverlener inzake de  uitvoering van en de rapportering 
over het archeologisch vooronderzoek - periode 2019/2021 
 

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 18. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 

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

GUNNINGSWIJZE (ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING ) VAN DE OPDRACHT VOOR DIENSTEN :  AANSTELLEN VAN EEN 
DIENSTVERLENER INZAKE DE UITVOERING VAN EN DE RAPPORTERING OVER HET 
ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK – PERIODE 2019-2021.   
 
 
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  
- het besluit van de provincieraad d.d. 17 december 2009 houdende vaststelling van het provinciaal 

reglement betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur en delegatie van 
bevoegdheden, inzonderheid artikel 2 

- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42§1,1°,a 

- het Provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 en 57  
- actieplan : 201917000049 : onderhouden en inrichten van het waterlopenstelsel ter bestrijding van 

wateroverlast en watertekort  

- het bestek, de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze voor 
de opdracht voor diensten : aanstellen van een dienstverlener inzake de uitvoering van en de 
rapportering over het archeologisch vooronderzoek – periode 2019-2021 

- het voorstel van gedeputeerde Naeyaert 

- na beraadslaging  
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek voor de opdracht voor diensten: aanstellen van een dienstverlener inzake de uitvoering van 
en de rapportering over het archeologisch vooronderzoek – periode 2019-2021 met raming ten bedrage 
van € 120.980 excl. BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 

 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 

*** 
 

Agendapunt 19 Goedkeuren van de vervanging van leden van de PROCORO van de 
dienst Landbouw  
 
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. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen tegen 1 neen-stem. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
Besluit van de provincieraad houdende het vervangen van leden in de provinciale commissie 
voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 57 (medebewind) 

 Gelet op het besluit van de provincieraad dd. 24 oktober 2013 houdende de samenstelling van de 
PROCORO; 

 Gelet op het besluit van de provincieraad van 22 mei 2014, 2 oktober 2014 en 22 januari 2015, 26 
februari 2015, 21 december 2015, 23 februari 2017 en 22 februari 2019 houdende de wijziging in de 
samenstelling van de PROCORO; 

 Gelet op de ingediende voordracht zoals vermeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 
mei 2009 (en latere wijzigingen), in het bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de 
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening: 

 Voordracht van nieuwe kandidaten gekozen uit een dubbeltal deskundigen inzake ruimtelijke 
ordening voorgedragen door de deputatie uit de diensten op provinciaal niveau voor economie, 
toerisme en recreatie, huisvesting, infrastructuur, landbouw, leefmilieu en onroerend erfgoed; 

Landbouw 

Als effectief lid: 
in eerste orde: Karel Moentjes 
in tweede orde: Lode Tanghe 
 
Als plaatsvervangend lid: 
in eerste orde: Lode Tanghe 
in tweede orde: Karel Moentjes 
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 Gelet op het provinciedecreet, inzonderheid artikel 193, §2 (ten hoogste twee derde van de leden van 

de hier bedoelde raden en overlegstructuren is van hetzelfde geslacht). Kiest de provincieraad telkens 
voor de voordrachten in eerste orde muv de voordrachten voor de plaatsvervangende leden van 
UNIZO en de dienst economie waar de provincieraad kiest voor het vrouwelijk lid in tweede orde om 
tot de noodzakelijke ‘2/3 verdeling van hetzelfde geslacht’ te komen. 

 
BESLUIT : 

 
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen), in het 
bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening en het provinciedecreet inzonderheid artikel 193 §2, benoemd de provincieraad volgende leden: 
 

 Voor de deputatie uit de diensten op provinciaal niveau voor economie, toerisme en recreatie, 
huisvesting, infrastructuur, landbouw, leefmilieu en onroerend erfgoed; 

Landbouw 

Als effectief lid: Karel Moentjes 
Als plaatsvervangend lid: Lode Tanghe 
 

 

 
*** 

 
Agendapunt 20 Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële 
middelen 2018 van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 
 
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 20. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere,  
De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandenbrande, 

Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, 
Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET KENNIS GEVEN 
VAN HET BEHEER VAN DE FINANCIELE MIDDELEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIE VOOR 
RUIMTELIJKE ORDENING 2018 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
 het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen), in het bijzonder 
hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 
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 Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor 
ruimtelijke ordening, artikel 4 

 Beleidsnota 2018 - Actieplan 2018170037 – inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte in haar 
verscheidenheid 

BESLUIT: 
 
Enig artikel. De Provincieraad van West-Vlaanderen neemt kennis van het beheer van de financiële 

middelen in 2018 van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, hier als bijlage toegevoegd. 

Bijlage 1: Overzicht van de uitgaven PROCORO in 2017 

 

PROCORO 

geraamd budget begroting 2018 

  

20 000.00 € 

uitgaven 2018 

    

11 321.93 € 

       

overzicht uitgaven:     

       

onkostenvergoeding  9 168.13 €   

  zitpenningen + km vergoedingen     

       

bureau PROCORO 1/2/2018  236.00 €   

       
plaatsbezoek 31 mei 2018 ikv projecten  
Middelkerke en Nieuwpoort 1 917.80 €   

  busvervoer 487.00 €    

  
middagmaal restaurant De Ark 1 373.00 € 

   

  
voorbereiding  57.80 € 

   

          

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 21 Definitief vaststellen van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
"Torhout-Noord" (Torhout) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, zal het terug hebben over de fietsvoorzieningen binnen 
dit PRUP. De reden om het bovenlokaal fietsnetwerk niet door het bedrijven terrein te laten lopen, is 
volgens de deputatie de veiligheid. Er zou een te grote interactie zijn met het vrachtverkeer binnen dit 
terrein. We kunnen wel enig begrip opbrengen voor deze redenering wat het recreatief fietsverkeer 
betreft. Het alternatief dat wordt voorgesteld is om te Noorden van het plangebied langs de Oude 

Gentweg het bovenlokaal fietspad te voorzien. Hiervoor is ontwerpend onderzoek nodig. We hopen dat 
dit niet betekend dat het op de lange baan wordt geschoven. Het niet voorzien in een fietspad binnen het 
industrieterrein voor het fietsverkeer van de werknemers kan echter niet op begrip van hun kant 
rekenen. Men leest in de toelichtingsnota van de Procoro nl. De Procoro wil garantie in de voorschriften 
dat er fietspaden moeten aangelegd worden in de bedrijvenzone zelf zodat werknemers op een veilige 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 28/03/2019 

 

manier naar hun bedrijf kunnen fietsen. Het advies van de deputatie is: de deputatie volgt het advies 
van de Procoro. We vinden deze garanties nergens terug. In de stedebouwkundige voorschriften staat 
dat er fietspaden dienen aangelegd te worden maar dat is ook alles. Er wordt geen onteigeningsplan 
bijgevoegd. Er is ook geen overdruk op de plannen die dit afdwingbaar maken. Als men inzet op woon 
werk verkeer met de fiets , zoals de provincie doet met o.a. de testkaravaan, dan moet men ook 
voorzien in veilige fietspaden binnen industrieterreinen. Anders is dit een nutteloze investering. Met dit 
PRUP had men de mogelijkheid om dit te doen. Men houdt het enkel bij mooie woorden! Men zal dit ook 
niet goedkeuren.  

Mevrouw Sabien Lahaye – Batheu, gedeputeerde, dankt de collega voor deze tussenkomst. Er is 
inderdaad op de commissie reeds vragen gesteld over de mogelijkheden voor fietsers. Er zijn twee 
verschillende zaken. In de eerste plaats is het zo dat men initieel geprobeerd heeft om een 
fietsverbinding te voorzien nl. een bovenlokale, die de verbinding maakt tussen de Groene 62 en de 
geplande fietssnelweg langs de spoorweg richting Brugge. Deze zou zoveel mogelijk de oude 
spoorwegbedding volgen doorheen dat bedrijventerrein. U hebt gehoord dat dit dossier lang heeft 
geduurd. Men heeft in 2015 beslist om het PRUP op te maken, we zijn intussen 2019. Er is heel veel 
overleg, infomarkten geweest. Naar aanleiding daarvan is eigenlijk vastgesteld dat er verschillende 
problemen waren. In de eerste plaats was er geen draagvlak voor het voorstel, een tweede was er de 
veiligheid voor de fietsers om die fietsers doorheen het bedrijventerrein te loodsen. Dit was een 
probleem voor de veiligheid, vandaar dat men die piste heeft moeten verlaten. Ten tweede voor de 
werknemers van de bedrijven, is het uiteraard zo dat er fietsinfrastructuur zal moeten worden voorzien 

op dat bedrijventerrein. Men heeft wel stappen gezet nl. er zijn aanpassingen gedaan aan de 
voorschriften zodanig dat het mogelijk wordt indien nodig om de bestaande wegen te verbreden in 
functie van de aanleg van een fietspad. Via het PRUP wordt wel de garantie gegeven dat er een fietspad 
kan worden aangelegd. Meer kunnen we op dit ogenblik niet doen.  

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, wil nog even reageren. Men zegt de mogelijkheid wordt 
gegeven maar een mogelijkheid geven is nog steeds geen garantie. Men zou dit bv. kunnen door een 
overdruk voor een fietspad te geven, zoals in andere Prups. (bv. het Veld)  Men heeft dit hier nagelaten, 
dus vinden zij dat dit geen garantie bieden, enkel een mogelijkheid.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 21. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher,De Klerck,  
De Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, 
Soens, Sneppe, Strobbe, Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Dejaeghere, Lodewyckx, Schotte en Tavernier. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Torhout-Noord (Torhout) 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE 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) 
 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12 

 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van 
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het 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 
 de beslissing van de deputatie van 16/07/2015 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Torhout-Noord (Torhout)  
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 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP Torhout-Noord (Torhout) conform de VCRO, 
inzonderheid artikel 2.2.9 

 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP Torhout-Noord (Torhout)  op 
16/03/2018 ten behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 

Torhout-Noord (Torhout), uitgebracht in zitting van 6/04/2017 
 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 27/04/2017 over het voorontwerp 

PRUP Torhout-Noord (Torhout)  en de daaruit volgende aanpassingen 
 Inzake het PRUP Torhout-Noord (Torhout) werd een milieuscreeningsprocedure gevoerd. Op 

13/07/2017 heeft de dienst Milieueffectrapportage ontheffing verleend aan de opmaak van een 
plan-MER.Inzake het PRUP Torhout-Noord (Torhout) werd een plan-milieueffectenrapport (plan-
MER) opgemaakt. Op 13/07/2017 heeft de dienst Milieueffectrapportage goedkeuring verleend aan 
het plan-MER. 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp Torhout-Noord (Torhout)  op 7/06/2018 

 de voorlopige vaststelling door de provincieraad van het ontwerp PRUP Torhout-Noord (Torhout)  op 
21/06/2018 

 het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP Torhout-Noord (Torhout)  van 31/08/2018 tot en 
met 30/10/2018 

 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen door en het advies van de PROCORO, 
gedaan in zitting van 17/01/2019 

 de motiveringsnota van de deputatie naar aanleiding van de behandeling van de adviezen, 
bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek 

 de goedkeuring door de deputatie van het PRUP Torhout-Noord (Torhout)  op 07/03/2019 

 het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het PRUP Torhout-Noord (Torhout)  definitief 
vast, hier als bijlage toegevoegd. 

 
*** 

 

Agendapunt 22 Goedkeuren van de delegatie van de planningsbevoegdheid voor de 
herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Staatsbaan” aan de gemeente 
Kortemark 
 
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 22. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere,  
De Klerck, De Poorter, De Reuse, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Sneppe, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandenbrande, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Van Meirhaeghe, Vanryckeghem, 
Vermeersch en Willems. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
Besluit van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen houdende het delegeren van 
de planningsbevoegdheid voor de herziening van het PRUP “Staatsbaan” aan de gemeente 
Kortemark. 
 

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 57 (medebewind); 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzonderheid artikel 2.2.18.§1 dewelke bepaalt 
dat de voorschriften van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet kunnen afwijken van de 
voorschriften van provinciale en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen tenzij de 
provincieraad, respectievelijk de Vlaamse Regering daarvoor hun instemming verlenen. In dat 
geval vervangen de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, voor het 
grondgebied waarop ze betrekking hebben, de voorschriften van het provinciaal of gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan, tenzij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan het uitdrukkelijk 
anders bepaalt. De instemming wordt schriftelijk gegeven, uiterlijk op of naar aanleiding van de 
plenaire vergadering over het plan waarvoor de instemming vereist is. Het besluit waarbij de 
instemming wordt verleend, bevat een omschrijving van het te plannen onderwerp en van het 

gebied waarop het plan of planonderdeel betrekking heeft, en vermeldt de voorschriften van het 
provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan die zullen worden opgeheven. 
het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het decreet van 17 december 1997 
houdende de bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van 23 september 1997 
houdende de definitieve vaststelling van het RSV; 
het ministerieel besluit houdende goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan voor de Provincie 
West-Vlaanderen (PRS-WV) van 6 maart 2002 en het addendum op het PRS-WV, goedgekeurd bij 
ministerieel besluit van 11 februari 2014; 
het richtinggevend gedeelte van het RSV dat stelt dat het de provincie toekomt een ruimtelijk 
uitvoeringsplanen op te maken voor regionale bedrijventerreinen in specifiek economische 
knooppunten. De gemeente Kortemark wordt in het RSV geselecteerd als Specifiek Economisch 

Knooppunt; 
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Staatsbaan” (Kortemark) goedgekeurd bij ministerieel 
besluit op 2 oktober 2015, waarbij ongeveer 10ha regionaal bedrijventerrein bestemd werd, met 
de mogelijkheid om de bestaande ontginningsputten op termijn ook te kunnen aanwenden in het 
kader van bedrijvigheid. Daarnaast werd een bestaand bedrijf Verduyn mee opgenomen, alsook 
een tussenliggende zone om zo de ontsluiting van het bedrijf via het nieuwe bedrijventerrein 
mogelijk te maken; 
De vraag van het gemeentebestuur dd. 10 oktober 2018 om een delegatie van 
planningsbevoegdheid te verkrijgen betreffende het opmaken van een gemeentelijk RUP om zo 
een deel van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Staatsbaan” te herzien. Deze vraag tot 
herziening heeft betrekking op de realisatie van de interne wegenis van het bedrijventerrein en de 

aansluiting van het bedrijf Verduyn op deze interne wegenis en het bedrijventerrein. De realisatie 
van deze interne wegenis is een verankerde voorwaarde in het PRUP om het bedrijventerrein te 
kunnen realiseren. Aan deze voorwaarde werd tegemoetgekomen middels de afspraken die werden 
gemaakt tussen de verschillende betrokken actoren binnen het plangebied.  
Het voorstel van wijziging van het PRUP heeft betrekking op 4 verschillende zones waarvan er 3 
gelegen zijn binnen de plan-contour van het PRUP “Staatsbaan” (A, C en D).   
De zone A wil de fasering schrappen van de zone voor ontginning met nabestemming regionaal 
bedrijventerrein. Deze zone paalt aan het bestaande bedrijf Verduyn en heeft tot doel de groei en 
de ontsluiting van het bedrijf te kunnen opvangen. Voor de zones A en B heeft de Vlaamse overheid 
het ontginningsgebied geschrapt.  
Zone B wordt meegenomen in het planproces omwille van de ongelukkige geometrische vorm. 
Deze zone kan bovendien de ontsluiting van het bedrijf Verduyn optimaliseren. Vermits deze zone 

niet binnen de plancontour van het PRUP Staatsbaan valt, maar binnen het gewestelijk RUP, is het 
de Vlaamse overheid die hier bevoegd is om delegatie te verlenen.  
Zone C is een bufferstrook in het PRUP “Staatsbaan” die de overgang vormt naar het aanpalende 
agrarische gebied. Door de opname van zone B in het planproces wordt deze buffer nutteloos en 
wordt het voorstel gedaan deze te schrappen. 
Zone D omvat een zone voor wegenis ter hoogte van de Staatsbaan. Deze zone had tot doel om 
te onderzoeken welke de meest optimale ontsluiting is voor het bedrijventerrein naar de 
Staatsbaan toe. Nu de oplossing hiervoor gekend is, is de rest van deze zone niet meer 
noodzakelijk. Daarom doet de gemeente Kortemark het voorstel om deze zone om te zetten naar 
zone voor handel en wonen, en terug te keren naar de vroegere gewestplanbestemming. 
 



 

ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 28/03/2019 

 

De deputatie is de mening toegedaan dat het opportuun is de bevoegheid voor een beperkte 
herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Staatsbaan” te delegeren aan 
de gemeente Kortemark en dat dit de voorkeur geniet boven het opstarten van een 
bijkomende procedure op provinciaal niveau.  

het voorstel van gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu; 
na beraadslaging. 

 
Besluit 

Enig artikel: 
De delegatie van de planningsbevoegdheid, voor de herziening van een deel van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan “Staatsbaan” (Kortemark) in functie van een optimalisatie van een 
gedeelte van het plangebied (Zones A, C en D) en de realisatie van de interne ontsluitingsweg, 
wordt aan de gemeente Kortemark verleend in toepassing van artikel 2.2.13 §3 van de Codex 
RO in het kader van de opmaak van een gemeentelijk RUP. 

  
 
 
 
 
 

*** 
De voorzitter sluit de vergadering om 16u15.  

 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 

____________________ 
 
 
 
 


