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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

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

 Bart Naeyaert, gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, plattelandsbeleid, landbouw en 
visserij, integraal waterbeleid, omgevingsvergunningen, erediensten en niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschappen 
 

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

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

beleidsondersteunende dataverzameling, streekontwikkeling 
 
 

 Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van toerisme en recreatie, onderwijs, bovenlokale 
veiligheidsvoorzieningen en –initiatieven, erfgoed, ruimtelijke ordening, algemene en 
ondersteunende dienstverlening, personeel 

 
 

 Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van milieu, natuur en landschap, 
informatietechnologie, mobiliteit, landinrichting 
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BART NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN VISSERIJ, 

INTEGRAAL WATERBELEID, OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN NIET-CONFESSIONELE 
LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 
 
 
GEEN VRAGEN 
 
  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen – Schriftelijke & mondelinge vragen – Nr. 5 –  mei 2019  5 
 

 

 

 

 

JEAN DE BETHUNE 
 
 

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



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen – Schriftelijke & mondelinge vragen – Nr. 5 –  mei 2019  6 
 

 

 

 

 

 

SABIEN LAHAYE-BATTHEU 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, BOVENLOKALE 
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, ALGEMENE EN 
ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, PERSONEEL 

 
 
GEEN VRAGEN 
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JURGEN VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 
 
Vraag nr. S/2019/32 
van mevrouw Vandenbrande (N-VA) 
van 09.05.2019 
 
Betreffende uitwerking concrete evenementen in de provinciale domeinen 

 
Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde, 

 

Op basis van mijn mondelinge vraag op de provincieraad van april 2019 

antwoordde u overwegend positief om meer evenementen in de provinciale 

domeinen te laten doorgaan op basis van concrete voorstellen. 

 

Concreet, kan er één of meerdere evenementen van deze georganiseerd 

worden in een provinciedomein en in bijzonder in het provinciedomein 

Lippensgoed-Bulskampveld in Beernem (al dan niet in combinatie met lokale 

actoren, Westtoer, …) op regelmatige basis? 

 

Concrete voorstellen: 

 

- Een kookworkshop met de chef-koks van het Lekkere Westen. Je laat de 

mensen aanschuiven aan lange tafels om samen te eten. Je zet de 

streekproducten in de kijker en het gastronomisch talent van onze provincie. 

Eventueel kan dan onze West-Vlaamse ambassadeur, Wim Lybaert, acte de 

présence geven? 

 

- Een themafietstocht laten eindigen met een historisch banket in een 

provinciedomein. Storytelling op regionaal vlak kan een kapstok zijn voor 

toeristische meerwaarde. Mensen houden van verhalen.  

Bijvoorbeeld voor landschapspark Bulskampveld kan je de geschiedenis van 

een regio of gemeente zoals bv. Zaak De Zutter of de bossen van Vlaanderen, 

begin 20ste eeuw in Beernem laten acteren door een toneelgezelschap terwijl de 

mensen eten. Perfecte storytelling in combinatie met een moorddiner of een 

Breugelmaaltijd. 

 

- Een klassiek concert in de verschillende landschapsparken? Zoals bv. in de 

gemeente Brasschaat heb je het evenement Klassiek in het park in combinatie 

met een openluchtopera. 

- Eventueel een groter nationaal evenement? Vb. de Warmste week van Studio 

Brussel naar West-Vlaanderen halen, voor de eerste keer in onze provincie?  

De definitieve locatie is nog niet toegewezen voor eind 2019: 

https://www.hln.be/in-de-buurt/wachtebeke/nog-geen-deal-rond-derde-editie-

music-for-life-in-puyenbroeck~acde1f87/ 

 

Onze fractie wil proactief en volop meewerken aan deze of andere 

evenementen. 

 

Dank alvast om actie hierrond te ondernemen. 

 

Isabelle Vandenbrande 

Provincieraadslid 

https://www.hln.be/in-de-buurt/wachtebeke/nog-geen-deal-rond-derde-editie-music-for-life-in-puyenbroeck~acde1f87/
https://www.hln.be/in-de-buurt/wachtebeke/nog-geen-deal-rond-derde-editie-music-for-life-in-puyenbroeck~acde1f87/
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Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 8 mei 2019 m.b.t. uitwerking van concrete evenementen in 

de provinciedomeinen kunnen we als volgt antwoorden: 

 

De provinciedomeinen zijn in de eerste plaats natuurdomeinen, weliswaar 

met ruimte voor recreatief medegebruik dat de aanwezige fauna en flora 

respecteert. Als er zich waardevolle initiatieven aandienen voor 

publieksevenementen in de provinciedomeinen, die verenigbaar zijn met de 

natuurwaarden, dan is de provincie bereid om die –onder voorwaarden- toe 

te laten.  

 

Er zijn in de provinciedomeinen reeds vele kleine en grote activiteiten die 

uitgaan van onze bezoekerscentra, de regionale landschappen of de 

stadlandschappen. We willen u alvast bedanken voor uw suggesties en zullen 

ze dan ook doorsturen naar deze actoren. 

 

Een evenement als ‘De Warmste week’ lijkt ons echter de draagkracht van 

onze domeinen te overstijgen. De duur en het aantal bezoekers van het 

evenement vallen moeilijk te rijmen met de doelstellingen uit de 

beheerplannen. In het kader van ‘De warmste week’ was ons provinciedomein 

Tillegembos vorig jaar het decor van de ‘Warmathon’.  

 

Een heel succesvol evenement waar we volledig achter staan! We moeten 

echter toegeven dat het gebeuren, met ruim 8500 deelnemers, op de limieten 

van het domein stootte.  

 

Een nog groter evenement, zoals ‘De Warmste week’, naar onze domeinen te 

halen behoort dan ook niet tot onze ambities.  

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, 

natuur en landschap 
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Vraag nr. S/2019/30 
van Vandenbulcke Sigrid (N-VA) 
van 17.04.2019 
 
 

Vraag betreffende meer bos in West-Vlaanderen met tiny forests 
 

Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde, 

 

West-Vlaanderen is de meest bosarme provincie van Vlaanderen. Om dit te verbeteren, 

stellen we voor om ‘Tiny Forests’ op West-Vlaams grondgebied aan te planten.  

Een Tiny Forest, wat is dat nu exact? 

 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, circa 

200m². 

 

Oudenaarde sprong alvast op de kar van dit opkomend fenomeen naar het voorbeeld 

van vele Nederlandse gemeentes. In West-Vlaanderen willen Brugge en Roeselare dit in 

overweging nemen. 

 

Deze bosjes bieden een kans om op ecologische wijze bruggen te bouwen. We kunnen 

er een ontmoetingsplaats van maken voor jong en oud.  

  

Ongetwijfeld zijn er ook in West-Vlaanderen geschikte locaties te vinden voor deze Tiny 

Forests. 

 

Ik denk hierbij aan de vele kleine stukjes grond die in de voorbije jaren aangekocht 

werden door de provincie, meestal in afwachting tot uitbreiding van één van onze 

provinciale domeinen. Of waarom niet bekijken of er op de provinciale domeinen zelf al 

geen stukje hiervoor kan worden gebruikt? 

 

Onze concrete vragen: 
 Wil de provincie het concept Tiny Forests in overweging nemen? 

 

 Indien ja, kan er nagegaan worden welke gronden hiervoor kunnen in 

aanmerking genomen worden? Alsook stukjes grond van provinciale domeinen? 

 

 Kunnen scholen of verenigingen opgeroepen worden om hierin te participeren? 

 

 Kan de provincie de motor zijn om dit uit te rollen samen met de West-Vlaamse 

gemeentes, verenigingen en scholen, de West-Vlaamse bosgroepen en private 

eigenaars? 

 

Bedankt voor uw antwoord. 

 

Met genegen groet, 

 

Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke 
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Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 17 april 2019 m.b.t. meer bos in West-Vlaanderen met tiny 

forests kunnen we als volgt antwoorden: 

 

- Wil de provincie het concept Tiny Forests in overweging nemen?  

Ja, de voorbeelden uit het buitenland en Oudenaarde zijn ons niet 

ontgaan. Ik kan u nu al zeggen dat extra natuur en natuurverbinding 

een grote rol zullen spelen in het komende meerjarenplan.  

Onze provinciale domeinen zijn de laatste jaren flink uitgebreid.  

Als we de biodiversiteit in de provincie willen herstellen moeten we 

ook inzetten op natuurverbinding buiten de domeinen. Welke 

middelen we hiervoor inzetten op welke plaatsen bekijk ik momenteel 

met onze diensten. Tiny forests kunnen hier één van zijn.  

 

- Indien ja, kan er nagegaan worden welke gronden hiervoor kunnen in 

aanmerking genomen worden? Alsook stukjes grond van provinciale 

domeinen?  

Geschikte locaties selecteren voor natuurverbinding maakt deel uit 

van de oefening die op dit moment loopt. Percelen binnen de 

provinciale domeinen lijken me minder geschikt voor tiny forests.  

De meeste van onze domeinen bestaan uit ‘big forests’. Het zijn 

grotere natuureenheden. Concepten als Tiny forests zijn er net om 

buiten die grotere natuureenheden ook voor extra biodiversiteit te 

zorgen. Zo creëren we stapstenen die soorten laten migreren tussen 

de grotere natuureenheden.  

 

- Kunnen scholen of verenigingen opgeroepen worden om hierin te 

participeren?  

Participatie, in het bijzonder van kinderen en jongeren, is een goede 

manier om draagvlak te vergroten en de onschatbare waarde van 

onze natuur mee te geven. Daarom zetten onze stadlandschappen en 

regionale landschappen hier vandaag al op in. Het lijkt me logisch dat 

we deze manier van werken doortrekken in de nieuwe initiatieven 

rond natuurverbinding.  

 

- Kan de provincie de motor zijn om dit uit te rollen samen met de 

West-Vlaamse gemeentes, verenigingen en scholen, de West-Vlaamse 

bosgroepen en private eigenaars?  

 

Ja, zoals we bij vele acties al doen moeten we hier ook lokale partners 

betrekken.  

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

 

Peter Norro 

Directeur Minawa 

 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, 

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

 

 

 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 23.05.2019 
 

 

 

Vraag nr. M/2019/43 

van de heer Anthony Dumarey 

 

Administratieve vereenvoudiging algemene provinciebelasting voor bedrijven 

 

Vraag 

De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, zegt dat een zelfstandig bedrijf of een 

vennootschap de ‘Algemene provinciebelasting bedrijven’ betaalt voor elke vestiging die ze in 

West-Vlaanderen heeft. Ook zelfstandigen die van thuis uit werken of werken als zelfstandige 

in bijberoep zijn verplicht deze belasting te betalen. Een aparte ruimte is niet vereist om 

belastbaar te zijn indien men in het kader van zijn zelfstandige activiteit bereikbaar is op zijn 

privéadres of indien de activiteit vanuit het privéadres wordt aangestuurd. Die ruimte wordt 

aanzien als een zelfstandige activiteit. De belasting is jaarlijks en ondeelbaar en de toestand 

op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend om de belastingplicht vast te stellen. 

 

Indien de hoedanigheid van de belastingplichtige in het aanslagjaar wordt stopgezet moet 

men als zelfstandige of vennootschap zelf de bewijzen van stopzetting aan de Dienst 

Belastingen overmaken. Deze administratieve mallemolen zorgt ervoor dat heel wat 

bedrijfsentiteiten dit bij stopzetting niet melden, terwijl de stopzettingsdatum van een entiteit 

in de kruispuntbank van ondernemingen is opgenomen. Deze kruispuntbank wordt ook door 

de provincie gebruikt. 

 

In het kader van de vereenvoudiging van de administratieve procedures en rekening 

houdende met de tendens waarbij lokale en hogere overheden steeds meer een digitaal 

verhaal schrijven, wordt bij stopzetting van een vennootschap of een zelfstandige activiteit de 

belastingplicht voor APB-bedrijven beter automatisch geschrapt. De heer Dumarey vraagt of 

de deputatie deze problematiek verder wil onderzoeken en of er in kaart kan worden gebracht 

hoeveel belastingen hierdoor niet worden betaald, of men bereid is om in de toekomst de link 

te leggen met de kruispuntbank en, tot slot, of het niet logischer zou zijn dat de 

administratieve last van de belasting bij de provincie ligt en niet bij de bedrijven of 

zelfstandigen. 

 

 

Antwoord 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, dankt de heer Dumarey voor zijn vraagstelling en 

zegt dat hij heel kort kan zijn voor wat het antwoord betreft. De provincie heeft preferentiële 

toegang tot de kruispuntbank ondernemen en de provincie gebruikt de kruispuntbank voor 

starters en voor bedrijven of zelfstandigen die van adres veranderen, fusies doorvoeren of 

stoppen. Dat gebeurt al spontaan. Binnen het provinciebestuur is iemand aangesteld om dit 

op te volgen en de wijzigingen door te voeren. 

 

De heer de Bethune wijst erop dat de vraag van de heer Dumarey hiermee eigenlijk al is 

ingelost. De vraag blijft echter voor een deel pertinent, in die zin dat de aanpassingen soms 

niet gebeuren. Vandaar dat de mensen zich dan de vraag stellen hoe het komt dat ze hier zelf 

démarches moeten voor doen. Het is echter nooit uitgesloten dat er een administratieve fout 
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gebeurt en de aanpassingen die de belastingplichtigen zelf uitvoeren worden zo snel als 

mogelijk opgelost. Voor het concreet geval van de stopzettingen heeft de provincie echter 

vastgesteld dat er een hele reeks mensen zijn die de stopzetting van het bedrijf niet melden, 

ook niet aan de KBO. Er zijn ook heel wat bedrijven die, op het moment van de stopzetting, 

hun BTW-nummer schrappen zonder daarbij hun inschrijving in de KBO te schrappen. Er zijn 

zowel BTW-plichtige als niet BTW-plichtige bedrijven en zelfstandigen. Het feit echter van niet 

BTW-plichtig te zijn ontslaat het bedrijf of de zelfstandige niet van de verplichting om als 

ondernemer belastingen te betalen. Op dat niveau wordt het voor de provincie moeilijk om 

spontaan en automatisch aanpassingen in te voeren. 

 

De filosofie van de Dienst Financiën van het provinciebestuur is om de KBO te volgen en de 

taxatie aan te passen wanneer zich daarin wijzigingen voordoen. Zijn echter de gegevens in 

de KBO onvolledig, dan is de provincie verplicht om, in afwachting van een verduidelijking of 

aanpassing, het systeem aan te houden. De provincie is absoluut voorstander van een 

automatische verwerking en van een automatische toepassing van de gegevens die van 

hogerhand worden verkregen en gaat op die weg verder. 

 

 

Repliek 

De heer Anthony Dumarey dankt de heer de Bethune en zegt dat er een indicatie was dat een 

aantal mensen hun belasting en aanslagbiljet mochten ontvangen. Eén van de redenen was 

dat zij niet volledig waren uitgeschreven en blijkbaar enkel en alleen het BTW-nummer 

hadden geschrapt en niet de inschrijving bij het KBO. Hij hoopt dat de provincie in het digitale 

verhaal verder een voortrekkersrol op zich zal nemen. 

 

 

Vraag nr. M/2019/44 

van de heer Simon Bekaert 

 

Nitraten en fosfaten in waterlopen en aantasting waterkwaliteit ingevolge mesttransportfraude 

 

Vraag 

 

De heer Simon Bekaert, Sp.a-raadslid, zegt dat de Vlaamse beken en rivieren nog altijd 

vervuild zijn door een teveel aan nitraten en fosfaten. Deze stoffen zijn voornamelijk 

afkomstig van de bemesting van landbouwgronden. Ondanks opeenvolgende 

mestactieplannen is de situatie nog verslechterd. Na afgelopen winter werden bij 37,8 % van 

de meetpunten in Vlaanderen overschrijdingen vastgesteld. In de provincie West-Vlaanderen, 

en dan voornamelijk langs de Ijzer, gaat het om 70 %. Hoge concentraties nutriënten zoals 

nitraat en fosfaat hebben een negatieve impact op de ecologische toestand van het water en 

bedreigen de drinkwaterproductie.  

 

De kranten van Mediahuis meldden dinsdag 21 mei dat de oorzaak moet worden gezocht bij 

geknoei met mestverwerking. Vlaanderen telt 43,6 miljoen dieren, waaronder varkens, 

runderen en kippen. De mestproductie van al deze dieren moet ook weer worden afgevoerd. 

Een deel hiervan kan de landbouwer op eigen grond of op de grond van een collega-

landbouwer uitrijden, maar de hoeveelheid per hectare wordt beperkt om de vervuiling van de 

waterlopen en het grondwater in te dijken. De rest van de mest moet naar een 

mestverwerker of vergister. Er rijden halfvolle tot zelfs lege vrachtwagens van bepaalde 

boeren naar mestverwerkers, hoewel ze volgens de officiële documenten volgeladen zijn.  

Op die manier wordt de indruk gewekt dat de mest wel degelijk wordt verwerkt, maar in 

werkelijkheid lozen deze fraudeurs hun mest illegaal op het land. Het gevolg is dat een teveel 

aan nitraten en fosfaten op de landbouwgrond en in de waterlopen terechtkomen. 

 

Heel wat grachten en beken worden beheerd door de provincie. West-Vlaanderen telt in haar 

beheer zo’n 3.600 kilometer aan waterlopen en de provincie heeft ook een algemene 

bevoegdheid inzake waterkwaliteit. De heer Bekaert vraagt of de provincie zicht heeft op de 
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toestand en de nutriëntenvervuiling van de eigen waterlopen, wanneer de diensten van de 

provincie voor het eerst in kennis werden gesteld van het verband tussen de overschrijding 

van de concentratiewaarden in haar waterlopen en mogelijke mesttransportfraude en welke 

maateregelen het provinciebestuur zelf kan nemen. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt samen de heer Bekaert zeer ongelukkig te zijn dat 

door een aantal mestverwerkers fraude wordt gepleegd. Hij vindt het bijzonder erg voor alle 

land- en tuinbouwers die hele grote inspanningen leveren om wel te voldoen aan de normen 

voor fosfaat en stikstof in de waterlopen. De inspanningen zijn reëel en de manier waarop 

hiermee op een frauduleuze manier wordt omgegaan zorgt ervoor dat deze reële 

inspanningen teniet worden gedaan en in een slecht daglicht worden gesteld. De cijfers van 

de laatste twee jaar wijzen op een verhoging van het aantal rode-map-meetpunten.  

 

Men kan stellen dat het de schuld van de landbouwer is, en deze berichtgeving zal dit 

gegeven versterken, en dat men het probleem kan oplossen door de fraudeurs eruit te halen. 

Daarmee zou het probleem dan moeten zijn opgelost. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. 

Het is moeilijk om volledig aan de normen te voldoen en hierbij moet je het klimaat in 

rekening brengen. Geen enkele landbouwer zal het, met het oog op de verstrenging van de 

normen vanuit Europa, in zijn hoofd halen om met de normen te gaan rammelen en geen 

aandacht meer te hebben voor de manier waarop hij zijn akkers bemest, waardoor het aantal 

rode-map-meetpunten bewust spectaculair zou stijgen. Dat klopt niet. Het heeft ook te 

maken met het klimaat, meer bepaald de lange periodes van droogte en de beperkte opname 

van stikstof en het uitspoelen bij hevige regenval van een teveel aan stikstof en fosfaten. 

Hiervoor zal er ook een oplossing moeten worden gezocht. Het is de laatste twee jaar 

bijzonder moeilijk geweest door de gewijzigde klimatologische omstandigheden om de 

gewenste resultaten te halen, en het niet halen van de normen is dan ook niet alleen toe te 

schrijven aan fraude, voor zover er hierbij van fraude sprake is. 

 

Op de vraag of de provincie zicht heeft op de toestand van de waterlopen in eigen beheer, 

zegt de heer Naeyaert dat er in gans Europa geen enkele regio bestaat die een beter zicht 

heeft dan West-Vlaanderen op de hoeveelheid stikstof en fosfaten in zijn waterlopen. Geen 

enkele regio meet op een dergelijke fijnmazige manier de kwaliteit van zijn waterlopen. Naar 

aanleiding van het nieuwe ‘MAP 6’ zal het systeem worden aangepast. Daarbij zal men niet 

zozeer vertrekken van de rode-map-meetpunten, waarvan er in West-Vlaanderen 221 zijn, 

maar waarbij men zal uitgaan van het gemiddelde van de deelgebieden van een aantal beken. 

Het is heel jammer dat een aantal mensen door fraude een impact hebben op de 

waterkwaliteit en de aanwezigheid van nitraten in de bodem. Er worden door land- en 

tuinbouwers echter serieuze inspanningen geleverd om de normen te halen. De jaren vóór de 

klimaatimpact gaven aan dat het aantal overschrijdingen daalde en dat de grootte van de 

overschrijdingen daalde. West-Vlaanderen was in de goede richting aan het gaan en moet 

ervoor zorgen om terug de goede richting verder te zetten, met aandacht voor het nieuwe 

‘MAP 6’. Daarvoor worden serieuze inspanningen geleverd. 

 

De provincie is niet op de hoogte gebracht van fraudegevallen en heeft in deze materie ook 

geen enkele bevoegdheid. De controle ligt volledig bij de VLM en in geen enkele mate bij de 

provincie. Moest het echter gaan om een lozing van mest, met vaststelling door iemand van 

de Dienst Waterlopen, dan is het evident dat dergelijke feiten zullen worden gemeld en dat er 

een proces-verbaal zal worden opgesteld. 

 

Vanuit Inagro wordt sterk ingezet op de begeleiding van land- en tuinbouwers in de nabijheid 

van de rode-map-meetpunten. Er is een intensieve gebiedsgerichte aanpak rond die punten, 

om precies met alle landbouwers in dat gebied via staalnamen en bemestingsadviezen te 

bekijken hoe de normen kunnen worden gehaald en de overschrijdingen kunnen worden 

ingeperkt. Voor deze telers is het bijzonder frustrerend mochten ze vaststellen dat daartussen 
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iemand aanwezig is die de resultaten ondermijnd. Fraudeurs moeten op dat vlak streng 

worden aangepakt. Een systeem zonder fraude zal waarschijnlijk in geen enkele vorm van 

administratie lukken. Daarom bestaat de controle. Fraude is echter niet aanvaardbaar en men 

moet in de toekomst zorgen voor nog betere controles. 

 

 

Repliek 

 

De heer Bekaert dankt de heer Naeyaert en zegt dat men vroeger de hoge concentraties ook 

al heeft toegewezen aan de veranderende klimatologische omstandigheden. Het werd toen 

echter als iets te eenvoudig bevonden om enkel naar het klimaat te verwijzen en dat er toch 

wat meer aan de hand was, hetgeen ook door de VLM werd bevestigd.  

Het gaat vandaag niet om de landbouwers die inspanningen leveren en zich aan de regels 

houden, maar over degenen die zich niet aan de regels houden. Het gaat hierbij in eerste 

instantie om een Vlaamse bevoegdheid. Uiteraard is de provincie eigenaar en beheerder van 

waterlopen en is de heer Bekaert van mening dat de provincie hierin ook zijn 

verantwoordelijkheid moet opnemen en actief mee te werken, mee te denken en 

inspanningen te leveren. Op dat vlak blijft hij een klein beetje op zijn honger zitten en hij 

hoopt dat men in de komende weken en maanden met een aantal concretere zaken naar voor 

zal komen. 

 

 

Vraag nr. M/2019/45 

van mevrouw Veerle Dejaeghere 

 

Plastic 

 

Vraag 

 

Mevrouw Veerle Dejaeghere, Groen-raadslid, zegt dat de slogan ‘Mei plastic vrij’ een mooi 

rijmwoord is. In de oceanen zit momenteel 150 miljoen ton plastic. Elke minuut komt het 

volume van een vuilniswagen erbij. Volgens onderzoekers zullen de oceanen tegen 2050 meer 

plastic dan vis bevatten. Burgers worden onder de leuze ‘Mei plastic vrij’ gemobiliseerd om 

eén maand zo weinig mogelijk plastic in huis te halen. Mei loopt nu op zijn einde en de vraag 

is wat we nu zullen doen. Al meer dan 30 landen hebben een verbod ingevoerd op plastic 

zakjes die voor eénmalig gebruik bedoeld zijn. Ook Wallonië en Brussel hebben al geruime tijd 

een dergelijk verbod uitgevaardigd. Vlaanderen blijft op dat vlak treuzelen en daardoor zijn 

we de slechtste leerling van de klas. Het wordt dan ook tijd dat ook Vlaanderen de stap durft 

te zetten. De wegwerpzakjes kunnen perfect door duurzamer alternatieven worden 

vervangen, van herbruikbare textielzakjes tot papieren zakjes. Enkele kustgemeenten, zoals 

Bredene, leggen zelf een verbod op. 

 

Mevrouw Dejaeghere vraagt of de provincie West-Vlaanderen niet het voorbeeld kan zijn voor 

het verbod op plastic wegwerpvoorwerpen. Bij de catering van evenementen van de provincie 

worden nog altijd plastic wegwerpvoorwerpen gebruikt, zoals koffie- en piepschuimbekers op 

de provincieraad zelf, waar de koffiemachine sinds kort werkt met wegwerppads. Tevens 

vraagt ze welke initiatieven de provincie zal nemen om het gebruik van eénmalige plastic 

wegwerpvoorwerpen te vermijden. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat de slogan ‘Mei plastic vrij’ goed klinkt. 

Het is ook een terechte bekommernis en voor de heer Vanlerberghe mag het gerust van begin 

januari tot eind december plastic vrij zijn. De provincie heeft hierbij in eerste instantie een 

sensibiliserende opdracht en doet in dit verband best al wat dingen, zowel intern als extern.  

 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen – Schriftelijke vragen en mondelinge  vragen – Nr. 5  –  mei 2019  16 
 

 

 

 

Zo zijn er de herbruikbare bekers, waarvan tijdens evenementen op provinciale domeinen 

veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Voor de vierde keer wordt een provinciale groepsaankoop 

voor herbruikbare bekers georganiseerd, waar lokale besturen, scholen, sociale plaatsen en 

allerhande partners kunnen aan deelnemen. In totaal hebben 12 gemeenten, 14 scholen en 

een sociale werkplaats hierop ingetekend en worden er 80.000 herbruikbare bekers 

aangekocht. 

 

In het kader van interne milieuzorg zijn op heel veel plaatsen de glazen flessen vervangen 

door waterautomaten, waarbij leidingwater wordt gebruikt en waarmee ook bruiswater kan 

worden geproduceerd. De automaten kosten best wat geld en staan dan ook nog niet op 

plaatsen waar mensen iets minder frequent aanwezig zijn, zoals de raadszaal waar nog met 

flessen wordt gewerkt. Het is echter de betrachting om flessen stelselmatig uit te faseren. 

De provincie weert op de meeste plaatsen het plastic. Waar bij evenementen beroep wordt 

gedaan op cateraars worden soms nog plastic zaken gebruikt en men moet de eerlijkheid 

hebben om mensen de kans te geven om over te schakelen. Plastic is sowieso een eindig 

verhaal. De Vlaamse regering mag dan de slechtste leerling van de klas zijn, in maart heeft ze 

toch de beslissing genomen om heel wat zaken die naar aanleiding van festivals worden 

gebruikt uit te faseren en vanaf 2020 mogen plastieken voorwerpen niet meer worden 

gebruikt. 

 

Het klopt dat biodegradeerbare kartonnen bekertjes, zoals de bekers die in de raadzaal 

worden gebruikt, er ook nog van tussen zouden kunnen en de raad kan omschakelen naar 

glas. Dat heeft te maken met de capaciteit van vaatwasmachines. Op dat vlak kan best een 

inspanning worden geleverd. De koffiepads worden effectief gerecycleerd en gaan terug naar 

de leverancier. Zelfs het koffiegruis wordt gerecycleerd.  

 

Of de provincie nu het voortouw moet nemen en een provinciale verordening moet 

uitvaardigen om alle plastieken wegwerpzakjes te verbieden, het zou op zich geen slechte 

maatregel zijn, maar het provinciebestuur is niet direct het best geplaatste bestuur om dat 

soort zaken te gaan uitvaardigen. Dan komt ook het aspect handhaving ter sprake en in die 

zin beschikt de provincie absoluut niet over het nodige personeel. De provincie moet zich 

willens nillens beperken tot zijn sensibiliserende opdracht, maar dit gezegd zijnde steunt de 

heer Vanlerberghe alvast de bekommernis om de transitie naar een plastiekvrije samenleving 

zo snel als mogelijk te maken. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Dejaeghere dankt de heer Vanlerberghe voor het positief antwoord en zegt blij te 

zijn met de maatregelen die door de provincie al zijn getroffen. Er kan echter nog heel wat 

meer worden gedaan en omdat West-Vlamingen strevers zijn zou de Groen-fractie graag zien 

dat de provincie een voorbeeldrol op zich neemt en ernaar streeft om de beste leerling van de 

klas te zijn. 

 

Vraag nr. M/2019/46 

van de heer Luc Coupillie 

 

Speelzone provinciaal domein Ijzerboomgaard afgesloten door rode kleur in het water 

 

Vraag 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, zegt dinsdag 21 mei in de pers te hebben vernomen dat 

de heer Vanlerberghe de waterspeelzone van het provinciaal domein de Ijzerboomgaard in 

Diksmuide heeft laten sluiten omwille van een nog niet nader geïdentificeerde rode substantie 

in het water. De heer Coupillie zegt het kordaat optreden van de heer Vanlerberghe te 

waarderen en het is ook een goede zaak dat men onmiddellijk waterstalen heeft laten 

ontleden. De heer Coupillie geeft aan dat hij de uitbouw van het domein sedert de opstart 
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nauwgezet opvolgt. In het forum van de provincieraad is nu en dan eens een bom ontploft, 

maar de tuigen zelf zijn ter plaatse zeer zeker ontruimd. Nu wordt men echter opeens 

opgeschrikt door een rode emulsie. De heer Coupillie zegt dat hij dinsdagavond ter plaatse is 

gaan kijken om eén en ander te verifiëren en hij trof er een prachtig domein en een oase van 

rust en een domein dat zijn doelstellingen in de toekomst zeer zeker zal halen. Hij 

constateerde ook het toegangsverbod, maar vond er niet de rode emulsie waarvan sprake en 

hij heeft toen in de boomgaard zelf nog een wandeling gemaakt. Daarbij heeft hij vastgesteld 

dat vele van de hoogstammige fruitbomen het laten afweten. Dit zal waarschijnlijk het gevolg 

zijn van de droge zomers, in combinatie met de zware poldergrond waarin deze bomen 

moeten gedijen. 

 

De heer Coupillie wijst erop dat wateranalyses tegenwoordig vlug een antwoord kunnen geven 

op tal van parameters, hetzij chemisch, hetzij microbiologisch en hij vraagt aan wie de 

analyseopdracht werd gegeven en wat de conclusies waren. Het is ook gekend dat stilstaand 

water een kweekvijver kan zijn van bacteriologische kiemen. Botulisme, zwemmersjeuk, 

leptospirose en andere ongemakken zijn bekend. Vorige zomer bijvoorbeeld had de 

Koolhofput te maken met blauwalgen. De heer Coupillie vraagt of het niet opportuun zou zijn 

om een aantal microbiologische parameters regelmatig te monitoren. 

 

Tot slot vraagt hij wat er dient te gebeuren met de dode fruitbomen en of de provincie 

hiervoor nog verantwoordelijk is, of dat de verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie die het 

domein in erfpacht heeft genomen. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat de rode emulsie is opgemerkt door de 

medewerkers van het provinciaal domein. Terzelfdertijd werd een storende penetrante geur 

waargenomen, wat onmiddellijk deed vermoeden dat er iets niet pluis was. Hij zegt toen 

gecontacteerd te zijn geweest en, in afwachting van nader onderzoek, heeft hij de 

toestemming gegeven om de waterspeelplaats af te sluiten. De genomen stalen zijn enerzijds 

opgestuurd naar de VMM en ook bezorgd aan een privaat labo, waarmee de provincie een 

lopend contract heeft. Van begin april tot eind oktober worden er iedere twee weken stalen 

genomen, waarbij het water permanent op bacteriologische parameters wordt gecontroleerd. 

Tot op heden waren er nog geen problemen vastgesteld. Uit absolute voorzorg hebben de 

medewerkers van de provinciale diensten ook contact opgenomen met DOVO. DOVO heeft 

bevestigd dat een dergelijke rode emulsie en de bijhorende geur het gevolg kan zijn van de 

aanwezigheid van TNT of het afbraakproduct DNT, stoffen die daar op eén of andere manier in 

de bodem zijn terechtgekomen en waarschijnlijk restanten zijn van WO I. Het geheel is 

indertijd ontmijnd geweest. Dit kan echter niet uitsluiten dat hier en daar nog iets is 

achtergebleven. 

 

Het absolute voorzorgsprincipe is hierbij toegepast en de stalen zijn aan twee labo’s bezorgd. 

Ondertussen is er een antwoord van de VMM die in het water sporen heeft aangetroffen van 

de purperzwavelbacterie. Het betreft een totaal onschadelijk bijproduct dat door algen wordt 

geproduceerd. In eerste orde lijkt er dan ook helemaal niets aan de hand. De kleur 

purper/rood en de geur van zwavel zijn dan ook de elementen die in de naam van de bacterie 

zijn opgenomen en in het domein zijn vastgesteld. Om alle risico’s uit te sluiten is aan het 

private labo gevraagd om het onderzoek naar eventuele TNT- of DNT-residuen uit te voeren. 

De VMM is hiervoor niet voldoende uitgerust en ook het labo heeft de stalen doorgestuurd 

naar een nog meer gespecialiseerd labo in Duitsland. Binnen hier en twaalf dagen zal de 

uitslag hiervan bekend zijn. 

 

Zoals al aangegeven gebeurt de monitoring op regelmatige basis en neemt de provincie als 

degelijk bestuur het voorzorgsprincipe in acht. Dit was in het verleden al het geval en de heer 

Vanlerberghe zegt niet van plan te zijn om van die lijn af te wijken. 
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Bomen die op het domein staan vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie. 

Bomen die op de concessiegronden staan zijn eigendom van de concessionaris. Het vervangen 

van de dode fruitbomen is dan ook ten laste van de concessionaris. De concessiegrond wordt 

commercieel uitgebaat want het fruit heeft een commercieel doel en de heer Vanlerberghe 

zegt te veronderstellen dat de concessiehouder dan ook weet wat hij ter zake moet doen. 

 

 

Repliek 

 

De heer Coupillie dankt de heer Vanlerberghe voor het gevat antwoord en zegt blij te zijn dat 

de monitoring blijft bestaan. Wat echter het onderzoek naar TNT betreft zou een gemiddeld 

Vlaams onderzoekscentrum het onderzoek moeten aankunnen en het raadslid zegt ervan 

overtuigd te zijn dat het onderzoek op eén dag moet kunnen zijn afgerond. Tot slot zegt hij 

het eigenaardig te vinden dat Inagro niet bij de bacteriologie is betrokken. Inagro beschikt 

immers over de nodige expertise. 

 

 

Vraag nr. M/2019/47 

van de heer Luc Coupillie 

 

Rattenbestrijding in de grenszones 

 

Vraag 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, zegt dat er in 2019 in West-Vlaanderen 2.499 

muskusratten zijn gevangen. Dat zijn er liefst 1.851 meer dan vijf jaar geleden. Vooral de 

grensgebieden met Frankrijk, Wallonië en Nederland zijn probleemzones. Jan Vandecaveye, 

directeur van de provinciale dienst waterlopen, stelt dat er aan de grenzen meer 

muskusratten worden gevangen dan in het centrum van de provincie. Maar het vergt ook 

steeds meer inspanningen om de muskusratten aan de grenzen tegen te houden. Als er een 

koppel door de mazen van het net glipt verspreiden ze zich heel snel. Ten bewijze wijst de 

heer Coupillie erop dat in zijn eigen stad Diksmuide vorig jaar 117 exemplaren zijn gedood. 

 

Vorig jaar stond de heer Coupillie op het forum met ongeveer dezelfde vraag, namelijk op 

welke manier de provincie de Fransen, Walen en Nederlanders kan aanmanen om dezelfde 

inspanningen te leveren om muskusratten en exoten te weren. Zonder deze internationale 

aanpak blijft het in Vlaanderen dweilen met de kraan open. De provincie, steden en 

gemeenten en Vlaanderen zelf investeren veel geld in die strijd. Maar de kosten van de 

gevolgen van de muskusrattenplaag zouden een veelvoud kunnen worden van de kosten voor 

een preventief beleid. Vorig jaar zag de deputatie heil in het Interreg-project Ecosystem, en 

nog meer in het Europees project Limbatise. De gedeputeerde had het toen ook over een op 

te richten grensoverschrijdend muskusrattencomité, waarin de partners elkaar op regelmatige 

basis zouden zien. 

 

De heer Coupillie vraagt of de Europese projecten nu meer perspectieven bieden ten aanzien 

van de muskusrattenproblematiek dan vorig jaar en wat er van het grensoverschrijdend 

muskusrattencomité is geworden. Hij krijgt graag een stand van zaken. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de Europese projecten wel een impact hebben 

op de muskusrattenproblematiek. In het project Limbatise worden geen exoten verdelgd. Het 

project spitst zich eerder toe op het nemen van maateregelen tegen overstromingen. Het 

netwerk dat voortvloeit uit het project kan dan wel voor een stuk worden gebruikt.  

Het project Ecosystem voorziet bestrijdingsmaatregelen voor muskusratten en jaarlijkse 

meetcampagnes over de grenzen heen op vaste tijdstippen en vaste plaatsen. Die metingen 
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worden uitgevoerd om te kijken of de populaties afnemen. De jongste resultaten tonen een 

vooruitgang aan, in die zin dat de populaties muskusratten aan de Franse zijde afnemen. De 

overlast blijft evenwel groot. In de tweede helft van april heeft een gezamenlijke bestrijding 

plaatsgevonden vanuit de provincie en de Franse partner l’USAN en er staat dit jaar nog een 

gezamenlijke bestrijding geprogrammeerd met een andere Franse intercommunale. 

Wat het grensoverschrijdend overleg betreft zijn er de ontmoetingen met de Franse partners.  

 

Op 5 juni is er een samenkomst met de Waalse collega met als doel de Waalse partner bij de 

bestrijding te betrekken.  

 

De bestrijding is er ook niet gemakkelijker op geworden. Fuiken zijn niet meer toegelaten en 

men moet nu werken met gif of klemmen. Het wordt dan ook van langsom moeilijker om met 

minder middelen hetzelfde resultaat te bereiken. Vandaar het voornemen om nog meer in te 

zetten op het samenwerken met de internationale partners. 

 

 

Repliek 

 

De heer Luc Coupillie dankt de heer Naeyaert en omdat grenzen afsluiten voor muskusratten 

niet zomaar kan, hoopt hij dat de gedeputeerde zich blijvend zal inzetten voor verdere 

samenwerking met de nationale en internationale partners. 

 

 

Vraag nr. M/2019/37 

van de heer Patrick De Klerck 

 

Paardenmarkt Knokke – opruimingen oorlogsbommen 

 

De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, verwijst naar de door iedereen gekende 

paardenmarkt die ongeveer een kilometer voor kust van Knokke ligt, alwaar er oorlogsmunitie 

werd gedumpt. Ongeveer 35.000 ton oorlogsmunitie werd op deze plaats gedumpt, 

voornamelijk in de Eerste Wereldoorlog. In een vorige provincieraad werd dit onderwerp reeds 

aangehaald en gaf de gouverneur toen een antwoord binnen de kennis die op dat ogenblik 

aanwezig was: er was nog geen acuut probleem. De heer De Klerck deelt mee dat recentelijk 

in de pers kon worden gezien dat er toch wel wat metingen zijn gebeurd, onder andere op 

twee van de 23 plaatsen werden stalen genomen met een positief resultaat. Op deze plaatsen 

werden effectief ecotoxische en toxische stoffen aangetroffen zoals mosterdgas en TNT. 

Weliswaar in kleine concentraties, verduidelijkt het raadslid. Dat is duidelijk gesteld geweest 

door het instituut voor natuurwetenschappen zegt de heer De Klerck. Het gaat om kleine 

concentraties die nog geen problemen voor volksgezondheid opleveren. Dit is zeker positief 

stelt het raadslid. Desalniettemin ligt op deze plaats heel wat materiaal en is de omgeving 

zeer agressief voor het maritiem milieu. De heer De Klerck vraagt als dit op termijn niet erger 

zou kunnen worden. Het raadslid zag in de pers dat de gouverneur direct op dit item had 

gesprongen en dat er werk moet worden gemaakt van de opruiming van de munitie aan de 

hand van het opstarten van een pilootproject. De heer De Klerck verwijst naar het feit dat we 

aan de vooravond van de zomer staan, waardoor er heel wat mensen op strand en zee zullen 

zijn. Het raadslid zegt preventief te zijn om zijn vragen te stellen en hoopt dat de munitie 

geen enkel probleem zal vormen. De heer De Klerck vraagt naar de stand van zaken in het 

dossier rond het bommenkerkhof. Wordt er gedacht aan een specifiek BENIP. Hij vraagt dit 

omdat er blijkbaar een veiligheidsstudie aan de gouverneur werd overgemaakt, waarin men 

uitgaat van het plots vrijkomen van een 340 ton oorlogsmunitie. De conclusies daaruit zouden 

kunnen meegenomen worden in een rampenplan, zijnde in een ANIP, en BENIP of een ander 

instrument. De heer De Klerck verwijst ook naar Defensie die heel wat kennis en kunde in 

huis heeft, bijvoorbeeld DOVO, maar ook bij de Marine  worden dergelijke oefeningen 

uitgevoerd. Misschien kunnen zij een constructieve taak in dit geheel opnemen, oppert het 

raadslid. De heer De Klerck vraagt tenslotte naar de rol van het VLIZ in dit verhaal. Kan zij 

een rol vervullen? Hij denkt hierbij specifiek aan het project opruiming gedumpte 
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oorlogsmunitie in de Noordzee. Als hij het goed voorheeft zou de marktconsultatie hier rond in 

oktober doorgaan. Het raadslid vraagt als deze consultatie eventueel vervroegd kan worden 

om in te kunnen spelen op de situatie van de paardenmarkt. 

 

Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, zegt dat het een dossier betreft dat met de regelmaat 

van de klok in de media komt. Het is niet de eerste keer dat de gouverneur zijn visie over dit 

dossier geeft. De gouverneur wil voor een aantal raadsleden die dit dossier niet kennen, de 

situatie zeer kort even schetsen. Op de paardenmarkt ligt voor de kust van Knokke-Heist 

binnen een straal van 1.500 tot 3.000 meter en op twee kilometer van de oostelijke strekdam 

meter 35.000 ton munitie uit de Eerste Wereldoorlog. Dat is behoorlijk dicht bij het strand, 

zegt de gouverneur. De locatie die er nu is ressorteert reeds onder het algemeen nood- en 

interventieplan Noordzee (ANIP). Voor deze specifieke dumpplaats zelf, is er op vandaag geen 

bijzonder nood-en interventieplan (BENIP). Er geldt weliswaar een vaarverbod, een 

meerverbod en ankerverbod op deze site. Dit is reeds lange tijd het geval. Gisteren werd de 

situatie binnen de paardenmarkt met voorzitter van de Kustwacht nog eens besproken zegt 

de gouverneur. Op basis van de analyses die werden gemaakt, kan worden geconcludeerd dat 

er voorlopig totaal geen enkele zorg moet worden gemaakt. Naar aanleiding van de 

uitbreiding van Fluxus, een seveso-bedrijf, moet een nieuw bijzonder nood- en interventieplan 

worden gemaakt voor Fluxus. De gouverneur zag dat de perimeter wordt gebracht op drie 

kilometer. Dit betekent dat een stuk van de paardenmarkt in deze perimeter ligt, aldus de 

gouverneur. Dan komt men in een gans anders verhaal zegt de heer Decaluwé. Hij heeft dan 

ook uitdrukkelijk aan zijn diensten gevraagd om de risicoanalyses bij een eventueel probleem 

met Fluxus naar aanleiding van onder meer schokgolven onder of boven water te bekijken. De 

gouverneur zegt ook in de krant gelezen te hebben dat hij een veiligheidsrapport ging krijgen. 

Hij heeft dit rapport evenwel nog steeds niet gezien. Het enige wat wel werd gevonden op de 

diensten, is dat het laatste veiligheidsrapport dateert van 2004. Het is waarschijnlijk hiernaar 

dat de heer De Klerck refereert, aldus de gouverneur. Dit is ondertussen in de handen van de 

dienst Noodplanning. Men heeft de dienst Noodplanning gesuggereerd om te zeggen om te 

wachten met een BENIP en dit in functie van het wachten op nieuwe analyses in combinatie 

met wat al dan niet kan gebeuren met Fluxus. Het ANIP zit vervat in deze problematiek zegt 

de gouverneur. 

 

Een tweede element dat de gouverneur aanhaalt is dat het naar de toekomst zo is dat de 

Vlaamse Overheid een projectvoorstel heeft ingediend. Twee jaar geleden was er reeds de 

vraag van de gouverneur, die toen in het kader van zijn veiligheidstaak zei, dat de munitie 

vroeg of laat weg moet. Dit sluit voor een stuk ook aan bij de problematiek van de 

kustveiligheid en de ontwikkelingen van de haven in Zeebrugge binnen 20 tot 30 jaar. Deze 

paardenmarkt ligt er niet goed en moet vroeg of laat weg stelt de gouverneur. Men is 

ingegaan om te kijken naar een soort van programma omtrent innovatieve 

overheidsopdrachten, om via deze weg een testproject te doen. Dit project onderzoekt dat als 

wordt opgeruimd, op welke manier men dit zal doen, hoe verhoudt zich alles, onder welke 

randvoorwaarden. Dit project loopt zegt de gouverneur. Dit vooral onder de impuls van de 

afdeling maritieme toegang die dit traject voor een stuk uitvoert.  

 

De gouverneur maakt duidelijk dat op vandaag enkel en alleen DOVO gerechtigd is om 

munitie onschadelijk te maken. In het kader van het testproject heeft DOVO al laten verstaan 

dat zij geen kandidaat is om dit te doen. Dit betekent, dit werd bevestigd door het kabinet 

van minister De Backer, dat op één of andere manier wetgevend initiatief zal moeten worden 

genomen om toe te laten dat ook andere spelers dan DOVO de munitie onschadelijk zullen 

kunnen maken. Men moet een helder juridisch kader creëren over de voorwaarden voor de 

risicoanalyse bij de uitvoering van staalname en testruiming, als dit niet door DOVO gebeurt.  

 

De gouverneur gaat over naar de vraag omtrent de rol van het VLIZ. Eén van de grote 

specialisten werkzaam bij het VLIZ is Tine Messiaen. Het VLIZ is ten volle betrokken om te 

kijken welke randvoorwaarden er eventueel gegeven moeten worden, dit zowel naar inhoud 
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als naar vorm. Zij voeren een risicoanalyse omtrent bodemberoerende activiteiten op de 

paardenmarkt en onderzoeken wat de randvoorwaarden zijn. De wetenschappers van het 

VLIZ, het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, MRCC-experten zijn dit allen aan 

het bestuderen. Op deze manier wordt via een Europese aanbestedingsopdracht gegaan naar 

het testproject zelf. De gouverneur heeft hier geen bevoegdheid over, dit is een bevoegdheid 

van Vlaanderen. Hij kan dus niet beslissen over het eventueel vervroegen van dit project. Men 

kiest ervoor om dit project duidelijk internationaal te oriënteren. Het gaat immers om een 

taak met een hoge mate van specialisatie. Als men hier in Vlaanderen dit project kan doen 

slagen, dan geven deze resultaten niet enkel een toegevoegde waarde voor de 

werkzaamheden op de paardenmarkt maar ook voor andere sites, zoals bijvoorbeeld in de 

Middellandse Zee, aldus de gouverneur. Het project heeft bijgevolg ook een economische 

waarde op vlak van innovatie. Daarom heeft men bewust als termijn tot 10 oktober gekozen, 

om voldoende tijd te hebben om te kijken naar alle randvoorwaarden. Over de rol van het 

VLIZ kan de gouverneur meedelen dat een groot Interreg-project werd ingediend. De 

gouverneur zetelt in de stuurgroep van dit project. Met dit project worden zowel in Nederland, 

België, Denemarken als Duitsland en dit naar aanleiding van wrakken in de Baltische zee, een 

aantal wrakken onderzocht. In de Noordzee zijn er drie wrakken. Men kijkt naar plaatsen 

waarvan men weet dat er nog munitie ligt uit beide wereldoorlogen die dicht bij de kust 

liggen, in de middenkust of dieper op zee. Men gaat na hoe deze munitie ondertussen is 

geëvolueerd. Op basis van de ervaring van het project van Europa op de Baltische zee. Dan 

komt het moment om al deze gegevens bij elkaar te krijgen, om op de meest accurate manier 

goede beslissingen te kunnen nemen. De gouverneur besluit dat zijn stelling luidt om de 

paardenmarkt op te ruimen. Om dit stap voor stap te doen. Op vandaag moet men zich 

echter totaal geen zorgen maken. De lekjes zijn zodanig klein waardoor de mensen zich niet 

ongerust moeten maken. Desalniettemin zal van de opruiming effectief werk moeten worden 

gemaakt, besluit de gouverneur zijn antwoord.  

 

Repliek 

 

De heer De Klerck zegt blij te zijn dat het ANIP operationeel is en dat men er eventueel over 

nadenkt om het BENIP van Fluxus uit te breiden. Het raadslid kan dit zeker positief 

onderschrijven. Wat het raadslid betreft, starten de opruimingen liever vroeger dan later.  

 

 

Vraag nr. M/2019/38 

van de heer Wouter Vermeersch en mevrouw Gerda Schotte 

 

Zeesluis Zeebrugge 

 

De heer Wouter Vermeersch, Vlaams Belang- raadslid, wijst erop dat de haven van Zeebrugge 

de belangrijkste continentale RoRo-haven voor het niet begeleid vrachtvervoer en de grootste 

autohaven ter wereld is. De heer Vermeersch vindt dat de Vlamingen hier terecht trots op 

mogen zijn. De zeehaven heeft de afgelopen decennia een mooie parcours afgelegd en is 

uitgegroeid tot een performante en veelzijdige haven. Daar is Vlaams Belang zeer erkentelijk 

over, aldus het raadslid. De flexibiliteit van deze haven is een belangrijk pluspunt en de A11 

zorgt voor een betere verbinding met het binnenland. De aandacht mag nu evenwel niet 

verslappen meent de heer Vermeersch. Het is belangrijk dat er een nieuwe sluis komt zodat 

autoschepen makkelijker de haven binnen kunnen, aldus het raadslid. De oude Visartsluis uit 

1907 voldoet niet meer aan de noden van de moderne scheepvaart en de Vandammesluis is 

ook reeds 34 jaar oud zegt de heer Vermeersch. De Vandammesluis moet regelmatig stil 

worden gelegd voor onderhoudswerken. De Vlaamse regering heeft tijdens haar zitting van 10 

mei principieel beslist om de nieuwe sluis te bouwen op de plaats van de oude Visartsluis. De 

nieuwe sluis zou groot genoeg moeten zijn om de volgende generatie autoschepen toegang te 

geven tot de grootste autohaven te wereld, aldus de heer Vermeersch. Na dit 

voorkeursbesluit volgde een periode van inspraak die resulteerde in maar liefst 750 

bezwaarschriften die vervolgens leidden tot extra flankerende maatregelen, deelt het raadslid 

mee. Zo komen er extra garanties tegen het risico op schade aan omliggende woningen 
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tijdens de werken. Dat is een goede zaak stelt de heer Vermeersch. Spijtig genoeg moeten er 

voor het project maar liefst 35 onteigeningen gebeuren, deelt het raadslid mee. Er komt ook 

een participatieproces samen met het stadsbestuur en het havenbedrijf, specifiek gericht op 

de leefbaarheid van de omgeving. Dat is broodnodig zegt de heer Vermeersch. De 

leefbaarheid in Zeebrugge staat vandaag al onder druk door externe invloeden, aldus het 

raadslid. De Vlaamse regering heeft de gouverneur aangeduid om het verdere project te 

begeleiden. De Vlaams Belang-fractie had graag geweten wat de gouverneur nu juist gaat 

doen. Wat houdt de opdracht voor gouverneur concreet in, besluit de heer Vermeersch zijn 

vraag. 

 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, verwijst naar wat de heer Vermeersch aanhaalde: de 

Vlaamse regering heeft begin mei de plannen om de nieuwe sluis ter hoogte van de oude 

Visartsluis te plaatsen, dit is in de stationswijk van Zeebrugge, goedgekeurd. Zeebrugge 

bestaat uit het dorp, de stationswijk en de strandwijk, licht mevrouw Schotte toe. Er waren 

ook andere mogelijkheden, onder andere ter hoogte van het verbindingsdok, maar door 

minister Ben Weyts werd gekozen voor de goedkoopste oplossing. Dit is zoals de heer 

Vermeersch reeds zei, niet naar de zin van de bewoners van de stationswijk, aldus mevrouw 

Schotte. Er werd een actiecomité opgericht en 750 bezwaarschriften werden ingediend. 

Mevrouw Schotte zetelde meer dan 20 jaar geleden in de gemeenteraad in Brugge en toen is 

er ooit sprake gewest om de stationswijk volledig op te heffen ten voordelen van de 

uitbreiding van de haven. Daar kwam toen heel veel reactie op, men heeft dit idee toen niet 

verder gezet. Wat men nu voorstelt, zijnde de vervanging van de Visartsluis door een nieuwe 

sluis, zal misschien erger zijn voor de mensen die er wonen, aldus het raadslid. Een groot 

aantal woningen zal worden onteigend, deze mensen zullen hiervoor vergoed worden. Volgens 

mevrouw Schotte zal het evenwel erger zijn voor de mensen die net naast de 

onteigeningszone wonen, want deze zullen grote hinder ondervinden, niet alleen tijdens 

werken, maar ook erna. Men zal geluidsoverlast hebben, uitstoot van de schepen die in de 

sluis liggen en de stationswijk zal ook afgesloten zijn van het dorp van Zeebrugge. Zoals de 

heer Vermeersch zei beloofde de minister flankerende maatregelen en er kon in diverse 

kranten worden gelezen dat de gouverneur daarvoor werd aangezocht. Mevrouw Schotte 

heeft dezelfde vraag als de heer Vermeersch, waaruit bestaat de opdracht van de gouverneur 

en hoe denkt hij deze in te vullen. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, bedankt beide vraagstellers, maar zegt tegen zijn 

gewoonte in, vrij kort te zullen antwoorden. De gouverneur bevestigt aangeduid te zijn 

geweest als trajectbegeleider omtrent dit dossier. De gouverneur zegt dat de raadsleden 

weten dat het dossier momenteel voor advies voorligt bij de Raad van State, die dertig dagen 

de tijd heeft om een advies uit te brengen en pas daarna zal de Vlaamse regering een 

voorkeursbesluit voor een stuk definitief vastleggen. Dat is de procedure, aldus de 

gouverneur. De volgende stap is vervolgens het uitwerken van het gekozen alternatief uit het 

voorkeursbesluit tot een projectbesluit. Dan is er de uitwerkingsfase, de gemaakte keuze uit 

het voorkeursbesluit wordt verder geconcretiseerd tot een realiseerbaar project. Bij zijn taak 

als trajectbegeleider krijgt de gouverneur ondersteuning vanuit het departement Mobiliteit, 

Openbare Werken. Daarnaast heeft men de gouverneur ook gevraagd om trajectbegeleider te 

zijn voor een sociaal begeleidingsplan. Hoe dit zal worden gerealiseerd, daarover geeft de 

gouverneur aan niet te communiceren. De gouverneur zegt er ook op vandaag nog niet echt 

over nagedacht te hebben. Hij heeft het dossier begin deze week volledig op zijn bureau 

ontvangen. De gouverneur gaat ook regelmatig eens ter plaatsen gaan kijken hoe het 

allemaal in elkaar zit. Wanneer het voorkeursbesluit dat de procedure start wordt genomen, 

gaat de gouverneur een representatief stakeholdersforum installeren. In dit forum mag 

iedereen voor een stuk zijn mening geven en opmerkingen maken. In samenspraak met de 

stad Brugge zal een gebiedscoördinator worden aangesteld, die op zoek moet gaan naar de 

nodige financiële middelen om een aantal beleidsacties uit de regulariseringstudies uit te 

voeren. De gouverneur benadrukt dat de procedure nog maar pas gestart is en dat wanneer 
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het definitieve voorkeursbesluit vast ligt, met iedereen en alle partners rond de tafel wordt 

gezeten om te luisteren wat de problemen zijn en waar kan worden meegeholpen en worden 

ondersteund. De gouverneur zegt dat dit inderdaad zijn taak is, maar dat hij niet 

communiceert over hoe hij deze taak zal uitvoeren. De gouverneur geeft aan dat hij één van 

de meest ingewikkelde dossiers van de laatste jaren, namelijk de Outlandpolder, ook opnieuw 

op de rails heeft gekregen. De gouverneur wil met het voorbeeld van de Outlandpolder 

duidelijk maken dat dergelijke deblokkering meestal achter de schermen gebeurt via veel 

bilaterale gesprekken. Op het ogenblik dat wordt vastgesteld dat iets kan komt het forum bij 

elkaar en probeert men de zaak te deblokkeren. Inzake de sluis in Zeebrugge, zal de 

werkwijze niet anders zijn, aldus de gouverneur.  

 

 

Repliek 

 

De heer Vermeersch verwijst naar de stelling van de gouverneur dat hij niet gaat 

communiceren. Het raadslid zegt dat het Vlaams Belang wel duidelijk zal communiceren. 

Vlaams Belang volgt de leefbaarheid van Zeebrugge nauw op. Meer nog, zij komen er zelfs 

voor op straat, aldus de heer Vermeersch. Het raadslid zegt dat zijn partij vanaf volgende 

week met versterkte aandacht de leefbaarheid in Zeebrugge gaat beginnen opvolgen en 

indien nodig het verzet gaat organiseren. 

 

Mevrouw Schotte zegt dat als zij de gouverneur goed begrijpt, hij eigenlijk nog niet echt een 

plan heeft voor de invulling van zijn rol binnen dit dossier. Mevrouw Schotte hoort dat de 

gouverneur een sociaal begeleidingsplan en een stakeholdersforum zal installeren. Het 

raadslid hoopt dat ook het actiecomité bij dit forum zal worden betrokken. Dit actiecomité 

vertegenwoordigt immers heel wat mensen in Zeebrugge, ook de mensen die de 750 

bezwaarschriften indienden. Mevrouw Schotte denkt dat er nog zeer veel werk zal zijn, en de 

Groen-fractie hier regelmatig naar zal informeren. 

 

 

Vraag nr. M/2019/39 

van mevrouw Isabelle Vandenbrande 

 

Het vrachtverkeer en mobiliteit haven Zeebrugge in geval van een harde Brexit 

 

Mevrouw Isabelle Vandenbrande, N-VA-raadslid, verwijst in haar vraag naar een vorige 

provincieraad waar het economische aspect van een mogelijke harde Brexit reeds werd 

aangehaald en ook even werd gesproken over het mobiliteitsaspect. Er zou ook een West-

Vlaams actieplan voor het economische aspect in de maak zijn. Aangezien de vechtscheiding 

die de Brexit mogelijk teweeg brengt en gelet op de laatste ontwikkelingen in het Britse 

parlement, het slechtste doen vermoeden, zou de N-VA- fractie graag weten als de nodige 

voorbereidingen werd getroffen. Daarbij komen vandaag de Europese verkiezingen in het 

Verenigd Koninkrijk en de peilingen wijzen naar de uitkomst van een harde Brexit. De harde 

Brexit is vorige maand uitgesteld tot 31 oktober. Indien deze harde Brexit zich effectief op 12 

april zou hebben doorgezet, zou dit een gigantisch mobiliteitsprobleem op alle toegangswegen 

naar de haven hebben veroorzaakt zegt mevrouw Vandenbrande. Dagelijks verwerkt de 

haven van Zeebrugge duizenden vrachtwagens die de oversteek maken. Als men weet dat de 

douaneprocedure nu vijf minuten per vrachtwagen inneemt en dit bij een harde Brexit zou 

toenemen tot twee à drie uur per vrachtwagen, dan is het noodzakelijk een mobiliteitsplan 

voor te bereiden, stelt mevrouw Vandenbrande. Deze controles zullen leiden tot lange 

wachttijden voor het in- en uitscheppen in Zeebrugge. De hinder kan tot ver in het hinterland 

van de haven merkbaar zijn. Men kan monsterfiles verwachten op de A11 Brugge-Zeebrugge 

en E34-N49 Antwerpen-Maldegem-Knokke. Mevrouw Vandenbrande neemt aan dat ook de 

binnenwegen naar de haven zullen dichtslibben, alsook de wegen in Zeeuws-Vlaanderen bij de 

West- en Oost-Vlaamse grens. Bij saturatie aan de grens in Frankrijk kan ook een conflict 

komen bij het vrachtverkeer richting Frankrijk en richting Zeebrugge. Mevrouw Vandenbrande 

gaat over naar haar vragen. Was de gouverneur als vertegenwoordiger van de Vlaamse en 
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federale overheid betrokken bij de voorbereiding op deze mogelijke situatie, aangezien de 

verkeersveiligheid door de mobiliteitssituatie in het gedrang kan komen. Worden 

wachtparkings aangelegd voor vrachtwagens op verschillenden toegangswegen. Weet de 

gouverneur reeds de locatie van deze wachtparkings. Hoeveel vrachtwagens kan de 

bufferzone in de haven aan. Wat indien deze vrachtwagens verse voeding vervoeren. Wat 

gebeurt met het personenverkeer dat zich op deze wegen bevindt, zal dit tijdig gefilterd 

worden van het vrachtverkeer en komt de bereikbaarheid van de kustgemeenten niet in het 

gedrang voor personenvervoer. Mevrouw Vandenbrande vraagt tenslotte als er over deze 

situatie overleg is met de Nederlandse en de Franse overheden. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, zegt dat op vandaag niemand weet wat precies zal 

gebeuren met de Brexit. Ook maanden terug wist niemand het. Niettemin wenst de 

gouverneur mee te geven dat naar de voorbereiding van deze Brexit toe, zijn diensten, met 

allerhande diensten zoals de lokale en federale politie, met alle andere betrokken actoren, 

reeds enorm veel manuren in deze voorbereiding hebben gestoken. Mevrouw Vandenbrande 

verwees er in haar vraagstelling reeds naar, de gouverneur bevestigt dat één van de grote 

risico’s bij een harde Brexit de verkeersstromen zijn. Vandaar dat bij het onderzoeken van de 

mogelijke risicozones, niet enkel werd gekeken naar de haven van Zeebrugge, maar ook naar 

de haven van Calais en Duinkerke. De gouverneur verwijst naar de stiptheidsacties van de 

douaniers in Frankrijk een tijdje geleden, de gevolgen waren ook merkbaar in België. Dat 

betekent dat hiermee rekening moet worden gehouden zegt de gouverneur. De gouverneur 

verwijst naar het feit dat op goede dagen in de haven van Zeebrugge, 5.000 tot 7.000 

vrachtwagens zich aandienen voor export naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is zeer veel, aldus 

de gouverneur. Men denkt dat van dit aantal een kleine 20 % niet in orde is met de 

formaliteiten. Ondertussen heeft het havenbestuur, samen met Febetra, preventief veel 

campagnes gelanceerd. Met deze campagnes wil men maximaal het aantal transportfirma’s in 

orde laten stellen als men effectief naar Zeebrugge komt om de oversteek te doen. De grens 

aan de E40-A18 is natuurlijk een grote bekommernis zegt de gouverneur. Een aantal jaren 

terug heeft men de vrachtwagens moeten stockeren. De gouverneur kan het raadslid 

verzekeren dat in deze problematiek door zijn diensten reeds enorm veel tijd werd gestopt. Er 

was al contact met de préfet aan de Franse zijde. De politiezone Brugge heeft contact gehad 

met Sluis-Aardenburg. Nederland bereidt zich ook voor op een harde Brexit. De gouverneur 

verwijst hierbij naar de haven in Rotterdam. De afstanden tussen de havens zijn niet zo groot 

en als het aantal vrachtwagens samen worden geteld, dan voelt men onmiddellijk aan dat 

naar problemen worden gegaan aldus de gouverneur. De dienst Noodplanning van de 

gouverneur heeft gewerkt volgens de principes van de bijzondere nood-en interventieplannen 

om naast deze risicoanalyse vooral stil te staan bij een aantal pragmatische oplossingen. De 

gouverneur geeft mee met welke diensten zijn dienst Noodplanning samenwerkt: diverse 

politiezones, de federale politie, medische diensten, Civiele Bescherming, Defensie, MBZ, het 

agentschap Wegen en Verkeer, het Vlaams verkeerscentrum, de Douane, het 

Voedselagentschap en Febetra. De diensten van de gouverneur en de gouverneur zelf hebben 

in regelmatig overleg met het crisiscentrum in Brussel dit alles gecoördineerd. De haven van 

Zeebrugge heeft een buffercapaciteit van 600 vrachtwagens binnen het havengebied zelf 

geïnstalleerd, deze is volledig afgeschermd. Eén van de grote bekommernissen van de 

gouverneur is niet enkel de verkeersveiligheid, maar ook de stilstaande vrachtwagens die 

langs de baan staan. Deze zijn immers een goudmijn voor mensenmokkelaars. De gouverneur 

deelt mee dat werd gezocht naar parkeerruimtes in de ruime omgeving. De gouverneur zegt 

dat de ene instantie hiervoor al enthousiaster was dan de andere, maar hij heeft hier alle 

begrip voor. De vraag werd gesteld aan Defensie, maar er werd bot gevangen. Enkel het 

militair domein in Haasdonk, dieper in het land, is gevrijwaard gebleven. Dit is volgens de 

gouverneur op zich goed, want als de situatie echt te gesatureerd wordt, dan kunnen de 

vrachtwagens reeds ver verwijderd van de provincie West-Vlaanderen worden opgevangen. 

Op vandaag, als er een saturatie zou zijn in Zeebrugge, dat kunnen de sites van de Civiele 

Bescherming, de sites van de haven in Oostende en de A11 voor stockering worden gebruikt. 
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Ook het provinciaal domein Puyenbroeck in Oost-Vlaanderen is beschikbaar. Indien de 

saturatie situatie echt uit de hand zou lopen kan de gouverneur op het moment zelf 

opvorderen wat op te vorderen is op vlak van plaats.  

 

De gouverneur verwijst naar het feit dat er inderdaad heel wat  vrachtwagens zijn die verse 

voeding vervoeren. Als deze vrachtwagens een aantal dagen geblokkeerd zitten, dan komt 

men in de problemen. De gouverneur zegt dat de Civiele Bescherming zal instaan voor de 

blijvende bevoorrading van deze vrachtwagens zodat hun verse lading koel blijft.  Ook in de 

brede omgeving van de haven van Zeebrugge, heeft de lokale politie in samenspraak met de 

federale politie gewerkt aan een globaal circulatieplan, waarbij een aantal wegen bij voorrang 

worden voorbehouden voor het lokale verkeer.  Op die manier kunnen de Bruggeling en 

inwoners uit de brede omgeving nog voor een stuk circuleren.  

 

De gouverneur zegt dat dit het plan is zoals het klaar ligt, in de hoopt dat er toch geen harde 

Brexit komt. Ondanks alle voorbereiding kan niemand garanderen dat dit alles op een goede 

manier zal verlopen, aldus de gouverneur. Stel dat plotseling de grenzen worden afgesloten, 

dan zal er een cumulatie effect zijn. Niemand kan zich voorbereiden. Naar inschatting van de 

gouverneur kon men niet meer doen, dat datgene wat hierboven werd uiteen gezet. Dit alles 

werd gevalideerd door het federale crisiscentrum. De gouverneur hoopt dat er voldoende 

voorbereidingen werden getroffen indien er een harde Brexit zou komen. 

 

 

Repliek  

 

Mevrouw Vandenbrande vertrouwt er op dat de gouverneur en de betreffende agentschappen 

deze mogelijk situatie van een harde Brexit in goede banen zullen leiden. 

 

 

Vraag nr. M/2019/40 

van mevrouw Hilde Decleer 

 

Inname van het openbaar domein door ondernemers 

 

Mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, verwijst naar een interessante studie van Unizo West-

Vlaanderen met betrekking tot de inname van het openbaar domein door ondernemers in de 

provincie West-Vlaanderen. Deze studie werd onlangs gepubliceerd. Er werd een vergelijkend 

onderzoek uitgevoerd naar de regelgeving in 2019 in vijftien van de West-Vlaamse 

gemeenten en steden. Er bleken tal van pijnpunten te zijn die per gemeente werden bloot 

gelegd. De studie toonde ook wat kan gebeuren voor verbetering. Uit het onderzoek blijkt dat 

er veel verschillen zijn per gemeente, namelijk vooreerst de omschrijving van de werken. Wat 

zijn grote werken, wat zijn kleine werken. Deze zijn verschillend per gemeenten. Er zijn 

werken met hinder en werken zonder hinder. Voor een aannemer is het soms moeilijk om te 

weten wat wordt bedoeld in de reglementen. De ene gemeente gebruikt kalenderdagen, de 

andere werkdagen. De manier van betalen is ook verschillend: contant of via overschrijving. 

Ook de manier van aanvragen is divers: online of nog aan het loket. De termijnen zijn 

verschillend per gemeente. Ook de prijs is verschillend. Mevrouw Decleer vat het samen: een 

klus aanvragen is een ganse klus. Unizo gaf heel wat voorstellen. Het raadslid verwijst hierbij 

naar de studie waar al deze voorstellen kunnen nagelezen worden. Het raadslid deelt mee dat 

zij de studie heeft ontvangen van Unizo en op vraag kan doormailen. Ondernemers en Unizo 

ijveren al jaren voor uniformiteit en iedere gemeente heeft een ander systeem. Mevrouw 

Decleer vraagt aan de gouverneur, aangezien hij een coördinerende rol heeft en een 

schakelfunctie tussen provincie en steden en gemeenten inneemt, om eventueel te kijken als 

hij iets zou kunnen doen. Dit nu bij voorkeur bij de aanvang van de legislaturen, zodat alle 

burgemeesters nog eens hun reglement onder de loep kunnen nemen. Dit onderwerp heeft 

ook wat met veiligheid te maken zegt het raadslid, getuige de inname van de openbare weg 

en bij dringende werken zoals het herstellen van een gaslek of waterlek. Het raadslid vraagt 

aan de gouverneur om dit te bespreken met de burgemeesters van de betrokken gemeenten. 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen – Schriftelijke vragen en mondelinge  vragen – Nr. 5  –  mei 2019  26 
 

 

 

 

 

 

Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, antwoordt dat het coördineren en faciliteren natuurlijk 

een breed begrip is. De opdracht die de Vlaamse regering aan de gouverneur geeft, is onder 

meer de vraag om procesbegeleider te willen zijn in diverse publieke en publieke-private 

projecten op vraag van gemeenten, en daarbij op één of andere manier de participatie te 

coördineren. De gouverneur geeft als voorbeeld het project rond de sluis in Zeebrugge.  

 

De gouverneur is van mening dat ieder initiatief dat wordt genomen om een vorm van 

tijdsbundeling te maken van publieke werkzaamheden en reductie van publieke hinder, enkel 

maar toegejuicht kan worden. De gouverneur verwijst evenwel ook naar de lokale autonomie.  

 

De gouverneur heeft de voorstellen van Unizo gelezen en is van mening dat er enkele 

interessante zaken tussen zitten. Vanuit zijn ambt, kan de gouverneur in eerst instantie wel 

een faciliterende rol opnemen en eventueel bepaalde betrokkene actoren rond de tafel 

brengen. De gouverneur stelt het volgende voor: het document van Unizo is vrij omvattend, 

hij vraagt dan ook dat Unizo contact opneemt met hemzelf, dat men dit allemaal overloopt en 

dat dan wordt gekeken wat wel of niet kan worden aangepakt.  

 

 

Vraag nr. M/2019/41 

van mevrouw Els Kindt 

 

Ventilus-project 

 

Mevrouw Els Kindt, CD&V-raadslid, deelt mee dat de West-Vlamingen via de pers op de 

hoogte werden gesteld van het Ventilus-project: een hoogspanningsleiding van 380 kilovolt 

zal de provincie doorkruisen. In dit project zijn 25 West-Vlaamse gemeenten betrokken. Deze 

leiding komt er om de elektriciteit die opgewekt wordt op zee, te transporteren naar de post 

in Avelgem en om een robuust netwerk in West-Vlaanderen te garanderen. Mevrouw Kindt 

zegt dat iedereen voorstander is van groene energie, maar wie ziet echter een 

hoogspanningsleiding boven het hoofd zitten. Het raadslid zegt dat er grote ongerustheid en 

onduidelijkheid is. De infomomenten zijn lopende, maar graag stelt mevrouw Kindt enkele 

vragen aan de gouverneur omdat hij een belangrijke coördinerende rol in dit dossier heeft. 

Een eerste vraag is in welke fase het dossier nu precies zit in een procedure die jaren zal 

duren. Het weerhouden tracé waarvan men spreekt, Oostende – Brugge - E403 Izegem 

Avelgem, zou nog niet definitief vastliggen. Mevrouw Kindt vraagt als deze informatie correct 

is en als er nog andere mogelijkheden worden onderzocht. Wat betreft de gevolgen voor de 

gezondheid van de mensen zou dit project niet schadelijk zijn zegt mevrouw Kindt, alhoewel 

kinderleukemie wel genoemd wordt als zijnde in verband met deze leiding. Mevrouw Kindt 

zegt dat de gouverneur kan begrijpen dat iedereen ongerust is. Misschien is het ook een taak 

van de provincie, om de informatie over de veiligheid over gezondheid aan de bevolking over 

te maken, besluit mevrouw Kindt haar vraag. 

 

Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, beaamt dat dit dossier toch enige beroering veroorzaakt. 

Wat betreft de vraag van mevrouw Kindt over de fase waarin het dossier zich nu bevindt 

verwijst de gouverneur naar de publieke consultatie over de startnota voor het GRUP Ventilus. 

De startnota werd door de Vlaamse regering op 29 maart goedgekeurd. De voorbereiding van 

de startnota vroeg anderhalf jaar tijd. De gouverneur heeft deze voorbereiding mee begeleid. 

De gouverneur benadrukt in de prille fase te zitten van de consultatie aan het brede publiek. 

In de startnota staan een aantal zoekzones voor het tracé van de hoogspanningslijn 

aangeduid. Dit zijn alternatieven voor het onderzoek naar de haalbaarheid en het MER-plan. 

Op dit moment is er de vraag aan iedereen als de voorgestelde alternatieven de juiste zijn, of 
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dat er nog eventueel andere alternatieven moeten worden toegevoegd. De gouverneur wijst 

er op dat ook opmerkingen kunnen geformuleerd worden over de wijze waarop het onderzoek 

plan MER zou moeten verlopen. De gouverneur denkt dat er 15 à 16 infomomenten lopende 

zijn. Er zijn reeds twee infomomenten voorbij. Vervolgens start het onderzoek naar de 

effecten op landbouw, natuur, landschap en gezondheid, via het plan MER. Op basis van dit 

onderzoek kan de Vlaamse regering later een keuze maken over een concreet voorstel dat 

met de resultaten van dit onderzoek rekening houdt. De Vlaamse regering maakt zich sterk 

dat er tegen eind 2022 een vergunning zou moeten kunnen worden verleend. Elia zegt drie 

jaar nodig te hebben om de infrastructuur te bouwen. De gouverneur zegt af te wachten wat 

er uiteindelijk allemaal gebeurt. Voor de gouverneur is er in dit dossier maar één ding 

belangrijk: een zaak van algemeen belang realiseren op een manier die rekening houdt met 

de lokale eigenheid. Dat zal een bijzonder moeilijk evenwicht worden, met enorm veel 

dialoog, aldus de gouverneur. Dit zal studie en vooral openheid vereisen van alle partijen. Als 

het Ventilus-project meer tijd zou vragen, dan nu wordt voorgesteld, dan is dat maar zo, stelt 

de gouverneur. In dergelijk proces is kwaliteit belangrijker dan de snelheid van een beslissing. 

De gouverneur zegt dat er evenwel enorm veel fake news rond dit project circuleert. 

Complete onwaarheden, die ook van lokale mandatarissen komen, zoals de groenten onder de 

leiding die niet meer zouden groeien. De gouverneur zegt dat zijn taak eruit bestaat om naar 

iedereen te luisteren, om de bekommernissen mee te nemen en het proces hierdoor mee te 

laten sturen. De gouverneur zegt later de mensen van Lichtervelde en de streek te zien en 

een ganse landbouwdelegatie.  

 

Wat betreft de vraag rond het definitieve tracé zegt de gouverneur dat er nog geen tracé 

vastligt. Links of recht van de E403. Op dit moment zijn er enkel zoekzones voorgesteld. De 

bevolking kan dan haar opmerkingen formuleren op de vraag of de voorgestelde zoekzones 

de juiste zijn of dat er eventueel nog zoekzones kunnen worden toegevoegd. De gouverneur 

benadrukt de participatie. Het organiseren van participatie in zo een vroeg stadium is nieuw, 

aldus de gouverneur. Deze nieuwe procedure is in het parlement gestemd geweest. Op deze 

manier kunnen bepaalde gevoeligheden in een vroeg stadium worden geformuleerd en kan 

menn als dit mogelijk is, er al dan niet mee rekening houden. Dat is uiteindelijk de 

doelstelling zegt de gouverneur. De gouverneur kan wel getuigen dat ten opzichte van andere 

dossiers die hij reeds heeft gecoördineerd, zoals het Stevinproject van Elia, de overheid en 

Elia ervoor hebben gekozen om meer te communiceren dan wettelijk verplicht is. De 

gouverneur verwijst hierbij onder meer naar advertenties in enkele tijdschriften en de krant 

van West-Vlaanderen die er een bijlage over maakte. De gouverneur deelt mee dat men op 

de website van Ventilus alles kan vinden: onder meer de verslagen van vergaderingen die 

reeds plaats vonden. Het is de bedoeling om zoveel als mogelijk mensen te laten participeren. 

De gouverneur benadrukt nogmaals het belang van deze participatie. 

 

Wat betreft de aspecten over de gezondheid en de onrust hieromtrent. Het is volgens de 

gouverneur vanzelfsprekend dat zo’n grootschalig project de nodige onzekerheid creëert. Als 

mevrouw Kindt zegt dat er veel onduidelijkheid is over dit dossier, dan heeft zij volkomen 

gelijk zegt de gouverneur. Het is ook eigen aan de stand van zaken, want op vandaag is er 

nog niets beslist. Wat ook in de krant door sommigen wordt beweerd, aldus de gouverneur. 

Men gaat proberen om iedereen maximaal te laten participeren. Op een bepaald ogenblik zal 

er wel een beslissing moeten vallen. Op dit ogenblik is er enkel het voorstel over de aanpak 

en de zones die zullen worden onderzocht. Alle onderzoeken naar effecten op het milieu en 

gezondheid worden in een volgende fase gevoerd. Deze onderzoeken zullen effectief 

gebeuren, garandeert de gouverneur.  

 

De gouverneur doet een oproep aan alle beleidsverantwoordelijken en mandatarissen om als 

men commentaar geeft over het project, of men nu voor of tegen is, dat men correcte 

commentaar geeft aan de mensen in het kader van het algemeen belang. De gouverneur is 

wat ontgoocheld over het feit dat dit nu niet gebeurt. Er is nog helemaal niet beslist waar de 

leiding zal komen. Op basis van expertenstudies zal worden geprobeerd om op een 

eenvoudige manier aan de mensen uit te leggen als er gevolgen zullen zijn en wat deze 

precies inhouden. De gouverneur zegt straks een aantal infomarkten te bezoeken en te 
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luisteren. Er volgt nog een openbaar onderzoek en er gebeurt nog vanalles zegt de 

gouverneur. Hij pleit in ieder geval voor de nodige sereniteit in dit dossier met respect voor 

iedereen en dat naar iedereen wordt geluisterd. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Kindt bedankt de gouverneur voor zijn helder antwoord er beaamt dat er heel wat 

fake news de wereld wordt ingestuurd. In Lichtervelde denkt men dat er twee lijnen zullen 

komen, links en rechts van de autostrade. In die zin kan iedereen maar heel duidelijk 

geïnformeerd worden. Dat was de doelstelling van de vraag van mevrouw Kindt om de 

gouverneur het verhaal te laten doen. 

 

 

Vraag nr. M/2019/42 

van mevrouw Dominiek Sneppe 

 

Ventilus-project 

 

Mevrouw Dominiek Sneppe, Vlaams Belang-raadslid, haar vraag gaat over de ruimtelijke 

ordening in het dossier omtrent het Ventilus-project. Mevrouw Sneppe wil aankaarten dat het 

uiteraard de bedoeling is om tot een gewestelijk RUP te komen om de vereiste planologisch 

vergunningsbasis te creëren. Men belooft een efficiënt ruimtegebruik na te streven, onder 

meer door de oplossing toekomstgericht ontwerpen, maximaal gebruik te maken van 

bestaande hoogspanningsinfrastructuur en de totale hoeveelheid nieuwe infrastructuur zo 

beperkt mogelijk te houden. Het realiseren van bovenstaande doelstellingen kan lokaal een 

grote impact hebben in West-Vlaanderen, aldus mevrouw Sneppe. Daarom is het de bedoeling 

om met het GRUP ook een kader te scheppen voor het realiseren van flankerende 

maatregelen. Dit kunnen zowel flankerende maatregelen zijn om de leefbaarheid van 

bepaalde gebieden te verhogen als maatregelen om de gebiedsinplanning van het 

planvoornemen te bevorderen. Aangezien dit project op ruimtelijk vlak een bovenlokale 

impact heeft, had mevrouw Sneppe graag vernomen welke adviserende functie de provincie 

heeft en welke de ruimtelijke visie van provincie zal zijn. Beperkt deze zich tot het advies in 

het kader van het openbaar onderzoek van GRUP vraagt het raadslid. Waarom werd de 

provincie niet betrokken bij de totstandkoming van de plannota. Zal het provinciebestuur 

protestbewegingen of anderen die getroffen worden door de impact van het project 

begeleiden en informeren. 

 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, verwijst naar de zaken die reeds werden 

gezegd door de gouverneur. Mevrouw Lahaye-Battheu wil nog eens benadrukken dat Ventilus 

een naamsdossier is, dat moet mogelijk maken dat hernieuwbare energie zowel op land als op 

zee naar de gebruikers kan worden gebracht. Dit omvat een gewestelijke ruimtelijk 

uitvoeringsplan dat verschillende stappen moet doorlopen. De gouverneur heeft dit ook reeds 

aangeraakt, momenteel bevindt Vlaanderen zich met dit dossier in de eerste stap. Dit is de 

startnota die nu voorligt. De tweede stap is de scopingnota. De gedeputeerde verwijst hierbij 

naar de gelijke gang van zaken bij provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. De derde stap is 

het voorontwerp RUP, de vierde stap is het ontwerp RUP, om dan uiteindelijk tot het RUP te 

komen. Mevrouw Lahaye-Battheu geeft aan dat men zich volledig in het begin van het 

planningsproces bevindt.  

 

De gedeputeerde maakt duidelijk dat de provincie hierbij een beperkte rol heeft. Zij licht deze 

rol toe. Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit is in de maand 

februari kort het plan komen toelichten in de provincie. Het ging enkel om een toelichting, 

zonder dat er verdere stappen werden gezet. De provincie heeft een adviserende rol in twee 
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stappen. In de eerste plaats moet rond de startnota die nu voorligt, advies worden gegeven 

door de provincie. Deze vraag is zopas binnen gekomen. Dit decretaal bepaalde advies is 

momenteel in voorbereiding. De dienst Ruimtelijke Planning ontvangt van de verschillende 

provinciale diensten reacties. Deze reacties worden verzameld en er wordt één voorstel van 

advies gemaakt, dat in principe in de maand juni voor de deputatie zal komen, waarbij de 

deputatie dan haar advies zal geven over de startnota. In een tweede stap zal nogmaals 

gevraagd worden om een advies te geven, en dit naar aanleiding van de voorlopige 

vaststelling van het gewestelijk RUP in functie van het openbaar onderzoek. Dit advies wordt 

gevraagd aan de provincieraad. Deze vraag naar advies aan de raad zal evenwel nog enige 

tijd op zich laten wachten. 

 

Mevrouw Sneppe stelde ook de vraag waarom dit provinciebestuur niet betrokken was bij de 

totstandkoming van de plannota. De gedeputeerde antwoordt dat dit een gewestelijk dossier 

betreft en het Vlaanderen vrij staat te kiezen wie zij opneemt in het planteam om dit dossier 

op te maken. Vlaanderen koos ervoor om de provincie niet op te nemen.  

 

Daarom is de provincie niet betrokken bij de totstandkoming van de plannota, zegt mevrouw 

Lahaye-Battheu. Het is ook aan Vlaanderen om de inwoners, de West-Vlamingen, te 

informeren. Vlaanderen doet dit ook. De gedeputeerde ziet dat bijvoorbeeld deze avond een 

infomarkt in Brugge wordt georganiseerd. De informatieplicht ligt bij de trekker van het 

dossier, zijnde Vlaanderen. Bij de provinciale diensten is er op vandaag nog geen vraag 

gekomen naar informatie over het Ventilus project, omdat de provincie in dit project slechts 

een bijrol heeft, aldus de gedeputeerde. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Sneppe repliceert dat het er op lijkt dat de provincie in een dossier waar ze het 

verschil zou kunnen maken een beetje hetzelfde doet zoals bij windmolendossiers, namelijk 

niets. Er is geen beleid, er is geen kader. Het raadslid hoopt dat de gedeputeerde even 

samenzit om ook in dit dossier een weloverwogen beleidskader samen te stellen, zodanig dat 

de verstoring van het mooie West- Vlaamse landschap tot een minimum zal worden beperkt. 

De gedeputeerde merkt op dat er in België bevoegdheidsregels bestaan en in dit dossier 

Vlaanderen bevoegd is. De provincie heeft decretaal enkel een adviserende rol. De provincie 

volgt aldus de bestaande regels, besluit de gedeputeerde.  

 

 

**** 

 


