
ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 25/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 25/04/2019 

 
Zittingsverslag en Ontwerpnotulen 

 

  



ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 25/04/2019 

 

PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 25 april 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), Ravyts Kurt (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), Sneppe Dominiek 
(Raadslid), Soens Rik (Raadslid), Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier Maarten 
(Raadslid), Van Meirhaeghe Jan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), 
Vandenbrande Isabelle (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), Vandermersch Piet 
(Raadslid), Vanlerberghe Jurgen (Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), 

Vanryckeghem Martine (Raadslid), Vermeersch Wouter (Raadslid), Willems Tom 
(Raadslid), leden 

 
 

*** 
 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

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

- Op 3 april 2019 overleed de heer Hendrik Laridon,  CVP provincieraadslid voor het district 

Diksmuide van 31 maart 1968 tot 1974, sinds 1977 ondervoorzitter provincieraad tot 1995. 

Er wordt 1 minuut stilte gehouden. 

 
Verontschuldigingen: geen  
 

Op de banken:  
- amendement van gedeputeerde Bart Naeyaert bij agendapunt 3 (wijzigingsbesluit 

aanduiding vertegenwoordigers); 
- Brief m.b.t. de aangifte bij het Rekenhof van de mandatenlijst en/of de vermogensaangifte. 
- Ontvangstformulier ICT-materiaal: het ontvangstformulier ICT-materiaal vermeldt het ICT-

materiaal dat elk raadslid in ontvangst genomen heeft. Gelieve dit document ondertekend 
in de doos op de tafel naast de ingang van de raadzaal te steken. 

 
*** 

 
Agendapunt 2 Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot het 
aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde agentschappen 

 
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 voorzitter deelt mee dat over dit punt geheim gestemd zal worden. Daarvoor vraagt hij straks de vier 
jongste raadsleden om mee te ondertekenen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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GEHEIME STEMMING  
 
De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-
VLAANDEREN VAN 28 FEBRUARI 2019 TOT HET AANDUIDEN VAN DE PROVINCIALE 
VERTEGENWOORDIGERS IN DE VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN 
 
Art. 1: In artikel 1, punt 4. Inagro, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 
februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde 
agentschappen wordt de naam “Lies Laridon” vervangen door de naam “Hilde Decleer”. 
 
Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 26 april 2019. 
 
 

*** 

 
Agendapunt 3 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. 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, merkt op dat sinds 2014 in uitvoering van het 
gewijzigde decreet van 2013 integraal waterbeleid, er nieuwe bekkenbesturen aan het werk zijn. Het 
bekkenbestuur coördineert het waterbeleid op het niveau van het bekken. Het woord zegt het zelf. Het 

bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse beleidsdomeinen en vertegenwoordigers van 
de lokale besturen waar ook het bovenlokaal bestuur de provincie aanwezig is. De gouverneur zit het 
overleg voor.  

Daarnaast heb je ook een bekkensecretariaat. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bekken nl. het 
specifiek deel van het stroomgebied beheerplan. Het stelt jaarlijks een wateruitvoeringsprogramma op. 
Het doet ook nog heel wat andere zaken maar hij zal zich beperken tot dit ene. Het zal u misschien ook 
opgevallen zijn bij de actuele vragen. Men gaat hier voor een periode van 6 jaar waar men heel veel gaat 
spreken over water, over het omgaan met water, over de droogteproblematiek, over de 
klimaatproblematiek, de duurzaamheid en dergelijke meer. Heel wat van de actuele vragen gaan 
hierover. Daarom is het aangewezen om in de commissies zeer regelmatig over de waterproblematiek te 
spreken maar misschien ook eens over de activiteiten van de gedeputeerde in dat bekkenbestuur zodat 

dit hier niet zomaar passeert. Als provincieraadslid zouden wij dan niet alleen informatie willen krijgen 
via de pers of dankzij collega’s, bv. 4 april 2019 een belangrijke studiedag die ging over verzilting in de 
kustpolders waar de gedeputeerde trouwens een toespraak heeft gegeven, enzoverder het 
bekkenbestuur bestaat en de gedeputeerde zit hierin. Af en toe kunnen we iets vernemen maar niet 
altijd. Hij wil dit voorkomen, hij is ook benieuwd naar het kenniscentrum, hoe ver staat men hier? Wie is 
hierbij betrokken? Is Inagro hierbij betrokken? Is het provinciebestuur betrokken? Dit was één van de 
speerpunten van de uiteenzetting van de gouverneur over water. Uiteraard, het is hier reeds aangehaald,  
het droogteplan van de Vlaamse regering en dan ook het afschakelplan dat er wellicht ook zal komen in 
de volgende jaren. Het stond nog in de pers. Men moet de mensen niet nerveus maken want je hebt 
altijd professoren die gespecialiseerd zijn van het nerveus maken van mensen. Sommige partijen hebben 
dit graag. Dergelijke professoren zeggen dat ze de drinkwaterprijs omhoog doen gaan. Het is soms de 
enige manier om de mensen wakker te schudden. Veel zaken, er is ook verwezen naar de landbouw die 

uiteraard nu al het een en ander ziet naar zich afkomen, captatieverbod ook die term komt heel veel 
naar voor de laatste dagen in de pers. Hij denkt dat men hierrond nog veel boompjes zal opzetten. Nu 
speelt inderdaad de rol van de gedeputeerde. Hij verwijst naar dat netwerk waar de gedeputeerde mooi 
op de foto staat bij de inwerkingtreding waar de provincie in een Europees project, coöfinanciering. Het 
is iets dat belangrijk zal worden in deze raad. Hij doet daarbij een oproep om in de raad de vinger aan de 
pols te houden, niet alleen in de gesloten circuits van Inagro, commissies, raden van bestuur… maar ook 
in deze provincieraad.  
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De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, van die bekkenbesturen hebben we niet teveel uitleg gekregen in 
de vorige legislatuur, nu ook niet.  Het zou misschien een idee zijn om die verslagen rond die 
bekkenstructuren ook op cobra te plaatsen, zoals nu reeds wordt gedaan van de verslagen van de 
adviescommissies.  Dit zou handig zijn voor alle raadsleden. Als men het op cobra kan lezen, is het 
officieel.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat er reeds gevraagd werd om in een commissie rond 
droogte verder duiding te krijgen in een commissie. Dit kan voor hem zelfs in een volgende commissie 
als infopunt worden gebracht zodanig dat men mee is met de stand van zaken. Er zijn nog een aantal 

zaken die te maken hebben met budget en met middelen om verder te kunnen fietsen, verder dingen te 
kunnen finaliseren. Vb. als men een kenniscentrum wil oprichten, hoe zit dat dan, welk personeel wordt 
hierbij ingezet? Bij wie wordt dit dan ook geplaatst? In die zin moet hij ook zijn budgettaire ruimte 
kennen, moet hij ook het personeelsbehoeftenplan kennen. Dat bemoeilijkt een beetje het vlot verder 
fietsen in een aantal van die zaken maar dit belet niet dat er intussen heel wat initiatieven worden 
genomen om dingen te zien gebeuren. Een stand van zaken in de commissie zou een mooie zaak zijn.  

De bufferbekkenverslagen kunnen volgens hem op cobra verschijnen. Toch wil hij nog meegeven dat die 
verslagen niet altijd de plekken zijn waar het grootste nieuws ter sprake komt. Er wordt heel wat 
informatie gegeven en er wordt heel wat informatie opgenomen rond bepaalde deelthema’s. Dit zijn niet 
de structuren waar de grote plannen tot stand komen. Het zijn meer structuren om kennis te nemen van 
elkaars plannen en voor de rest is het bilateraal, in gebiedsgerichte territoriale overleggen (GTO) verder 
uitgeklaard worden. Naast de bekkenstructuren lopen alle soorten. In elke regio is er een andere puzzel 

die kan gelegd worden met wie kunnen we samenwerken, zonder de waterbeheersing uit het oog te 
verliezen.  

Vroeg of laat kan het terug aan de andere kant prijs zijn. Het blijft altijd een stukje op eieren dansen, 
zeker in het beheer van die zaken. Ook in de outlandpolder, kan men natuur van landbouw scheiden. 
Wat is de impact?  

Hoe ver kan men gaan? Hoelang zal de droogte nog aanhouden? 

Het zal realisatie, investeringen zijn maar ook voor de toekomst veel overleg vragen, afwegen, keuzes 
maken. Het afschakelingsplan is allemaal mooi. De provincie West-Vlaanderen is niet de provincie 
Antwerpen. In een bepaalde streek moet men dit bekijken. Wie heeft een probleem, wie gaat dit 
emploiteren?  

De gouverneur is meer gericht op crisis. Het is een andere insteek dan de provincie. Wij werken naar de 
toekomst om te vermijden dat er crisis ontstaat.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat dit zijn gelijk aantoont. De provincie 
is zeer actief als provinciebestuur op die talrijke vlakken rond water. Het is een beetje het drama van de 
provincie. Het is allemaal versnipperd. Allemaal zaken waar niemand tegen zal zijn. De bezorgdheden die 
samen wij met de N-VA-fractie delen. 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde,  wil nog even duidelijk stellen dat het geen versnipperd beleid is. 
Er zit een visie achter. Het zit veel in agentschappen vandaar dat het moeilijker is voor de provincieraad. 
Zo krijgen we ook minder debatten over wat er gebeurt. Misschien moeten we nog eens nadenken om 
die totaal visie naar hier te brengen. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

GEHEIME STEMMING AMENDEMENT 
 
De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
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STEMMING GEAMENDEERD BESLUIT 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerd besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 

Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vermeersch, Willems. 
 
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 

 
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, inzonderheid artikel 188 aangaande de deelname van de 

provincies aan rechtspersonen en Titel VII betreffende de provinciale verzelfstandigde 
agentschappen; 

- het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 
- 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; 

- het schrijven van de Vlaamse Milieumaatschappij van 1 april 2019; 

- het voorstel van de deputatie 
 

 
Artikel 1: Artikel 1 wordt aangevuld met het volgende: 
 
92. Bekkenbestuur Brugse polders 
Effectief lid 
- Bart Naeyaert 
 
Plaatsvervanger 
- Jan Vandecavey 
 
93. Bekkenbestuur Ijzer 
Effectief lid 

- Bart Naeyaert 
 
Plaatsvervanger 
- Jan Vandecavey 

 
94. Bekkenbestuur Leie 
Effectief lid 
- Bart Naeyaert 
 
Plaatsvervanger 
- Jan Vandecavey 

 
95. Bekkenbestuur Gentse Kanalen 
Effectief lid 
- Bart Naeyaert 
 
Plaatsvervanger 
- Jan Vandecavey 
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96. Bekkenbestuur Bovenschelde 
Effectief lid 
- Bart Naeyaert 
 
Plaatsvervanger 
- Jan Vandecavey. 
 

Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 26 april 2019. 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Goedkeuren van het bestek en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze  betreffende de opdracht van werken: 
herinrichting Tolhuis tot Ondernemerscentrum Brugge: fase 2 aanpassen gelijkvloers en 
eerste verdieping  (lot ruwbouw en voltooiing, elektriciteit, hvac en sanitair) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 

Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET BESTEK EN DE 
VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING 
ALS GUNNINGSWIJZE  BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN WERKEN: HERINRICHTING TOLHUIS 
TOT ONDERNEMERSCENTRUM BRUGGE: FASE 2 AANPASSEN GELIJKVLOERS EN EERSTE 

VERDIEPING  (PERCELEN: RUWBOUW EN VOLTOOIING, ELEKTRICITEIT, HVAC EN SANITAIR) 
 
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 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41 §1, 2°  
- Actieplan gebouwendienst 2019170051 faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische 

initiatieven van bovenlokaal  belang  
- de opdracht van werken: herinrichting Tolhuis tot Ondernemerscentrum Brugge: fase 2 aanpassen 

gelijkvloers en eerste verdieping  (percelen:  ruwbouw en voltooiing, elektriciteit, hvac en sanitair) 
- het  daartoe opgemaakte bestek 
- de ramingen voor een totaal bedrag van 389.031,50 € excl. btw of 470.728,12 € incl. btw  
- de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze  
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
Het bestek voor de opdracht van werken: herinrichting Tolhuis tot Ondernemerscentrum Brugge: fase 2 
aanpassen gelijkvloers en eerste verdieping  (percelen:  ruwbouw en voltooiing, elektriciteit, hvac en 
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sanitair) met een totale raming ten bedrage van 389.031,50 € excl. btw of 470.728,12 € incl. btw, wordt 
goedgekeurd 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking als gunningswijze 
 

*** 

 
Agendapunt 5 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze  betreffende de opdracht van 
levering voor de aankoop van topografische meettoestellen voor de meetploeg van de dienst 
COOP - PH Boeverbos 
 
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 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET BESTEK EN DE  
VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING 
ALS GUNNINGSWIJZE BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN LEVERING VOOR DE AANKOOP VAN 
TOPOGRAFISCHE MEETTOESTELLEN EN BIJHORENDE ONDERHOUDSCONTRACTEN VOOR DE 
MEETPLOEG VAN DE DIENST COOP - PH BOEVERBOS 
 
 

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 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41 §1, 1° 
- Actieplan : 201917008 : Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening 

en advies 
- de opdracht van levering voor de aankoop van topografische meettoestellen en bijhorende 

onderhoudscontracten voor de meetploeg van de dienst COOP - PH Boeverbos en de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze met een raming van 
171.000 € excl. btw of 206.910 € incl. btw  

- het daartoe opgemaakte bestek  
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
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BESLUIT: 
 

Enig artikel : 
 
Het  bestek betreffende de opdracht van levering voor de aankoop van topografische meettoestellen met 
bijhorende onderhoudscontracten voor de meetploeg van de dienst COOP - PH Boeverbos en de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze met een 
raming van 171.000 € excl. btw of 206.910 € incl. btw, wordt goedgekeurd. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Verlenen van machtiging tot de verkoop van een deel van perceel voor het 
plaatsen van een hoogspanningscabine en het vestigen van een erfdienstbaarheid voor de 
ondergrondse leidingen in het provinciedomein Bulskampveld te Beernem 
 
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 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Poorter, De Reuse, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 

Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
VERLENEN VAN MACHTIGING TOT DE VERKOOP VAN EEN DEEL VAN PERCEEL VOOR HET 
PLAATSEN VAN EEN HOOGSPANNINGSCABINE EN HET VESTIGEN VAN EEN 
ERFDIENSTBAARHEID VOOR DE ONDERGRONDSE LEIDINGEN IN HET PROVINCIEDOMEIN 
BULSKAMPVELD TE BEERNEM  
 

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 erfpacht d.d. 12 november 1963 waarbij een perceel grond in erfpacht werd gegeven voor een 
duur van 30 jaar voor de oprichting van een hoogspanningscabine en het feit dat deze reeds 
afgelopen is; 

- Het besluit van de provincieraad d.d. 21 december 2013 tot instemming met de uitvoering met de 
uitvoering van het inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs in het kader van het landinrichtingsproject 
Bulskampveld;  

- Het feit dat het verplaatsen van de hoogspanningscabine noodzakelijk is voor de heraanleg van het 
onthaalplein; 

- Het feit dat Imewo vragende partij is om een nieuwe cabine te plaatsen; 
- Het feit dat erfdienstbaarheidsstroken voorzien dienen te worden voor de leidingen van en naar de 

cabine; 
- Het schattingsverslag d.d. 27 september 2018; 
- Het ontwerp van de overeenkomst waarbij het perceel kadastraal gekend als Beernem, 1ste afdeling, 

sectie E, deel van nummer 118K (104m²) verkocht wordt en op de percelen kadastraal gekend als 
Beernem, 1ste afdeling, sectie E, nummers 118K en 114E erfdienstbaarheidsstroken worden 
gevestigd; 

- Het bijhorende plan 

- het voorstel van de deputatie 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot de verkoop van het perceel kadastraal gekend als Beernem, 1ste afdeling, 
sectie E, deel van nummer 118K met een oppervlakte van 104 m² aan 7 euro/m² voor het plaatsen van 
een hoogspanningscabine, zoals aangeduid op het bijhorende plan. 

 
Art. 2: 
Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een erfdienstbaarheid op de percelen kadastraal gekend 
als Beernem, 1ste afdeling, sectie E, nummer 118K en 114E, voor de ondergrondse leidingen, zoals 
aangeduid op het bijhorende plan. 
 
Art. 3: 
De verkoop geschiedt om reden van openbaar nut. 
 
Art. 4: 
De erfdienstbaarheid wordt gevestigd om reden van openbaar nut. 
 

Art. 5: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Verlenen van machtiging tot verkoop van een strook grond ter hoogte van het 
bufferbekken op de Kerkebeek te Zedelgem 
 
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 36 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
VERKOOP VAN EEN STROOK GROND TER HOOGTE VAN HET BUFFERBEKKEN OP DE KERKEBEEK 
TE ZEDELGEM 

 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- de aankoop door de Provincie in 2003 van gronden gelegen te Zedelgem met het oog op de aanleg 
van een bufferbekken op de Kerkebeek en het feit dat dit bufferbekken intussen werd gerealiseerd; 

- het project van De Watergroep, in samenwerking met De NV Aquafin, inzake het aanleggen van een 

gescheiden rioleringsstelsel in de Pierlapont te Zedelgem; 
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- de noodzaak tot inname van een strook grond van de Provincie ter hoogte van het bufferbekken voor 
de verbreding van de grachten; 

- de waardebepaling door de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid; 
- het plan met aanduiding van de door De Watergroep aan te kopen strook grond (innemingen 1 en 

2), de tijdelijke werkzone en de zone van toe- en doorgang na uitvoering van de werken; 
- het ontwerp van overeenkomst betreffende de verkoop door de Provincie aan De Watergroep van 

ongeveer 352 m² grond te nemen uit de percelen kadastraal bekend als Zedelgem, 2de Afdeling 
(Loppem), Sectie D, perceelnummers 264A en 31B, mits de prijs van 3.286,80 EUR; 

- het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 : Machtiging wordt verleend tot verkoop aan De Watergroep van ongeveer 352 m² grond te 
nemen uit de percelen kadastraal bekend als Zedelgem, 2de Afdeling (Loppem), Sectie D, 
perceelnummers 264A en 31B, mits de prijs van 3.286,80 EUR. 
  
Art. 2 : 
De verkoop gebeurt om reden van openbaar nut. 
 
Art. 3 : 
Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 

treden in de authentieke akte met betrekking tot het in artikel 1 beschreven onroerend goed. 
 
Art. 4 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Verlenen van machtiging tot aankoop van een perceel grond te Damme voor de 
inrichting en uitbreiding van de groene as "de Abdijenroute" 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 

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

GROENE AS “DE ABDIJENROUTE”.  
 
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); 
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- De goedkeuring door de deputatie van de verkoopovereenkomst in zitting van 24 januari 2019; 
- Het schattingsverslag; 
- Het liggingsplan; 
- Het feit dat dit perceeltje kan gebruikt worden voor de inrichting en uitbreiding van de groene as “De 

Abdijenroute”; 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van een perceel gelegen te Damme, 7de afdeling, sectie C, 

nummer 198B P0000 met een oppervlakte van 836m² tegen een prijs van 2508 EUR; 
- het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van een perceel gelegen te Damme, 7de afdeling, sectie C, 
nummer 198B P0000, met een oppervlakte van 836m², tegen een prijs van 2508 EUR 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor de inrichting en uitbreiding van de groene 
as “De Abdijenroute”. 
 

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

*** 
 

Agendapunt 9 Verlenen van machtiging tot verkoop van een perceel te Brugge, domein Fort 
van Beieren 
 
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 36 ja-stemmen. 
 

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

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- Het feit dat het perceel niet dienstig is voor de Provincie en enkel door de aanpalende eigenaar kan 
gebruikt worden als doorgang naar de naastgelegen akker, vanaf zijn hoeve tot aan de bestaande 
grachtoversteek;   

- Het schattingsverslag; 
- Het opmetingsplan; 
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- Het ontwerp van akte voor de verkoop van een perceel gelegen te Brugge, 17de afdeling, sectie A, 
perceelnummer 81 B P0000 (voorheen deel van 81A) met een oppervlakte van 546m² tegen een 
prijs van 3549 EUR; 

- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot verkoop van een perceel gelegen te Brugge, 17de afdeling, sectie A, 
perceelnummer 81 B P0000 (voorheen deel van 81A) met een oppervlakte van 546m² tegen een prijs 
van 3549 EUR.  
 
Art. 2: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Verlenen van machtiging tot verkoop van een restperceel langs de 

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

 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT VERKOOP 
VAN EEN RESTPERCEEL LANGS DE FRONTZATE TE DIKSMUIDE.  
 
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 aankoop door de Provincie van diverse gedesaffecteerde spoorwegbeddingen met het oog op de 
inrichting ervan als recreatieve fiets- en wandelroutes; 

- Het feit dat dit perceel langs de Frontzate enkel dienstig is voor en reeds wordt gebruikt door de 
aanpalende eigenaar; 

- De aankoopbelofte; 
- Het schattingsverslag; 
- Het opmetingsplan;  
- De ontwerpakte voor de verkoop van het perceel gelegen te Diksmuide, 14de afdeling, sectie B, 

perceel 144B (voorheen deel van perceelnummer 144 A) tegen een prijs van 2580 EUR    
- Het voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot verkoop van het perceel gelegen te Diksmuide, 14de afdeling, sectie B, 
perceel 144B (voorheen deel van perceelnummer 144 A) tegen een prijs van 2580 EUR .   
 
 
Art. 2: 

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

 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Verlenen van machtiging tot aankoop van grond voor de aanleg van een 
gecontroleerd overstromingsgebied op de Geluwebeek te Wervik en Menen 
 
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 36 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
AANKOOP VAN GROND VOOR DE AANLEG VAN EEN GECONTROLEERD OVERSTROMINGSGEBIED 
OP DE GELUWEBEEK TE WERVIK EN MENEN 

 
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 2020 – 2025  ‘Integraal Waterbeleid’  met o.a. het investeringsproject 
onder punt  D.20 “Menen: Uitbreiding en optimalisatie bestaande buffer op de Geluwebeek”;  

- De waardebepaling door landmeter expert Veerle Verschave dd. 19 februari 2019; 
- Het actieplan 2019170049 – Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopen-

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

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
Machtiging wordt verleend tot verwerving van percelen weiland, kadastraal gekend onder Wervik, 3e 
afdeling Geluwe, sectie D, perceelnummer 717B met een oppervlakte van 1891 m² en onder Menen, 2e 
afdeling Menen, sectie A, perceelnummer 297A, met een oppervlakte van 5226 m², hetzij een totale 
kadastrale oppervlakte van 7117 m², mits de totale prijs van 27.500,00 EUR. 
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Art. 2 : 
De verwerving geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de aanleg van een 
gecontroleerd overstromingsgebied op de Geluwebeek (2de cat. – WL.42) te Wervik en Menen. 
 
Art. 3 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Goedkeuren van de wijziging van de jurysamenstelling van het 
subsidiereglement "Grensoverschrijdende uitwisselingen" 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 

Moerman, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT VOOR 
GRENSOVERSCHRIJDENDEN UITWISSELINGEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 
- De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen 
 

- De artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet 
 
- Het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van grensoverschrijdende initiatieven, goedgekeurd 

bij besluit van provincieraad van 29 april 1999 
 

- Het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de aanwending 
van subsidies en op het toestaan van reservervorming door subsidietrekkers 

 

- Het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale 
subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005 en latere wijzigingen 

 

- Het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van grensoverschrijdende uitwisselingen, 
goedgekeurd bij besluit van provincieraad van 27 november 2008 en gewijzigd bij besluit van de 
provincieraad van 23 juni 2011 en van 25 april 2013 en opgeheven op 31/12/2016 

 
- Het provinciaal subsidiereglement voor grensoverschrijdende uitwisselingen, goedgekeurd bij besluit 

van provincieraad van 22 september 2016 en van toepassing sinds 1/1/2017. 
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- Het besluit van de deputatie van 5 juni 1997 tot het bepalen van de verantwoordingsstukken van 
subsidietrekkers die geen balans en resultatenrekening voorleggen 

 

- De provinciale beleidsnota’s in dit verband 
 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 – 
 
De provincieraad keurt de wijziging aan het provinciaal subsidiereglement voor grensoverschrijdende 
uitwisselingen goed: 
 

Artikel 5 §1 van het provinciaal subsidiereglement voor grensoverschrijdende uitwisselingen dd. 
22/09/2016 wordt vervangen als volgt:  
 
§1 Een externe commissie geeft advies over de projecten. Deze adviescommissie bestaat uit 
representatieve experten uit het Vlaamse onderwijsveld en vertegenwoordiging uit de bevoegde dienst. 
Ze wordt samengesteld door de deputatie. De adviescommissie verstrekt op basis van de 
beoordelingscriteria een gemotiveerd advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al dan niet 
aanvaarden van het project en een voorstel van subsidiebedrag.  
De deputatie neemt de definitieve beslissing, rekening houdend met de adviezen van de commissie en 
het beschikbare budget. 
 
Art. 2 – 

 
De Provincieraad keurt de gecoördineerde tekst van het reglement goed.  
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Kennisgeving van de overeenkomst met de Kruispuntbank Sociale 
Zekerheid  
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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KENNISNAME DOOR DE PROVINCIERAAD VAN DE OVEREENKOMST GESLOTEN DOOR DE 

DEPUTATIE MET DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 

 

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, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en 42§2 (bepalen van het beleid van de provincie); 

- het reglement inzake de algemene provinciebelasting, goedgekeurd in de provincieraad van 29 

november 2018; 

- artikel 5 van bovenvermeld reglement dat enerzijds een volledige vrijstelling invoert voor die gezinnen 

waarvan de referentiepersoon recht heeft op maatschappelijke integratie (leefloon) en anderzijds een 

verminderd tarief invoert van 18,00 euro voor alleenstaanden en 33,00 euro voor gezinnen bestaande uit 

twee of meer personen, voor alle gezinnen waarvan de referentiepersoon geniet van de voorkeurtarieven 

inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging; 

- de overeenkomst afgesloten door de Deputatie met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met het 

oog op de automatische toepassing van dit voordeel door de provincie; 

- het verzoek van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om deze overeenkomst ter kennisgeving 

voor te leggen aan de leden van de provincieraad; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Enig artikel :  

 

De provincieraad van West-Vlaanderen neemt kennis van de overeenkomst gesloten door de deputatie in 

zitting van 21 maart 2019. 

 

 

 
*** 

 
Agendapunt 14 Intrekking van het besluit van de provincieraad van 21 juni 2018 
omtrent de definitieve vaststelling van het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Waregem-
Herziening, voor zover dit het deelplan “Zuidelijk regionaal bedrijventerrein” betreft 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De voorzitter stelt voor om de bespreking samen te nemen met agendapunt 15.  

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, heeft geen probleem met het puntje 14 maar met 
puntje 15 wel. Men gaat hier een heel klein stukje uithalen uit dat gebied maar ze veronderstellen dat de 
overstroming of waterziek gebied, zich niet zal beperken tot dit gebied. Men heeft ook vernomen in de 
commissie dat blijkbaar bij de vaststelling dat men niet op de hoogte was van de mogelijkheid tot 
overstroming. Dit lijkt hen toch een beetje raar dat dit nog nooit zou gebeurd zijn in het verleden.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, keert terug naar wat geschiedenis op gevaar af om 
vervelend te worden. Hij is fan van geschiedenis. Hij zal dit wat schetsen op de absurditeit waarin we 
vertoeven in dit land even duidelijk te maken. Op 7 februari 2019 pakte de Raad van State uit met het 

arrest dat het besluit van 21 juni 2018 schorste omtrent de definitieve vaststelling van dit Prup, voor wat 
betreft het deelrup Zuidelijk regionaal bedrijventerrein. Dit PRUP lijkt wel behekst. Op 16 oktober 2012, 
binnen enige tijd geleden 7 jaar geleden, werd dit Prup goedgekeurd door de bevoegde minister. Dit was 
toen opgemaakt met het plan Mer conform het integratiespoor. Bij arrest van 10 februari 2015 werd het 
deelrup Blauwpoort vernietigd door de Raad van State. Hierop besliste de deputatie om niet enkel het 
planproces van Blauwpoort te hernemen maar het integrale Prup te hernemen.  Dus gans de afbakening 
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van het kleinstedelijk gebied Waregem, dit om mogelijke wetmatigheidsproblemen ten gevolge van het 
integratiespoorplan Mer te verhelpen. Dit plan Mer werd hernomen. Het integrale Prup werd dus 
hervastgesteld in deze provincieraad in juni 2018.. Vervolgens werden opnieuw schorsingen en 
vernietigingen ingediend, ditmaal zowel tegen Blauwpoort als tegen dit hier, het zuidelijk regionaal 
bedrijventerrein.  

De Raad van State stelt dat dit PRUP de basisbeginselen van het decreet integraal waterbeheer schendt. 
Op de percelen bestemd voor de uitbreiding van het Zuidelijk regionaal bedrijventerrein zit er immers 
een waterhuishoudingsprobleem met overstromingen ten gevolge. De provinciale dienst waterlopen 

vroeg volgens de Raad van State de aanduiding in het Prup van een zone voor gecontroleerd 
overstromingsgebied. Ook de Procoro meent dat er een oplossing nodig was om deze waterproblematiek 
collectief aan te pakken en verdere randvoorwaarden op te nemen maar dit kreeg geen doorvertaling in 
het PRUP. Er werden dus volgens de Raad van State onvoldoende aanpassingen gedaan. Prups vormen 
de juridische basis voor het afleveren van vergunningen. Door de schorsing van het Prup is het niet meer 
geldig als juridische basis. Men valt terug op de onderliggende bestemming van het vorige deelrup 2012. 
Dit lag al onder vuur en werd daarom juist in de herziening opgenomen. Het zijn cirkelredeneringen.  

De deputatie heeft gelijk dat ze uiteindelijk kiezen voor een oplossing. Men kan niet anders.  

Eén ding is duidelijk met deze procedureslag komen er misschien nog. Er gaat kostbare tijd verloren en 
wordt de verdere ontwikkeling van de regio Waregem op vlak van bedrijvigheid gehypoticeerd, voor de 
subregio is er na consultatie van vraag en aanbod een behoefte van 57 hectare netto . Heel wat 
ondernemingen zijn dus belemmerd voor de groei in deze regio. De deputatie kan daar niet aan doen 

maar hij schetst gewoon even de contouren van het dossier. Uiteraard gaan we meegaan in deze 
oplossing.  

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter, N-VA, vult aan dat men inderdaad een Prup kan worden 
hernomen. Hierover bestaat geen probleem maar hij stelde de vraag op de commissievergadering dat dit 
gewoon kan hernomen worden zonder bijkomend onderzoek. Toen heeft men gezegd dat dit kan. 
Blijkbaar is dit niet zo vanzelfsprekend. Het kan zijn dat er nog procedures zullen komen. Men mag zich 
hieraan nog verwachten. Misschien zal in eerste instantie het Mer -Rapport niet moeten herdaan worden 
maar misschien later toch nog eens. In het arrest zelf wordt er melding gemaakt van een bedrijf dat het 
zo goed als klaarstaat om het overstromingsgebied te gaan volbouwen. Het arrest laat ook tussen de 
regels verstaan dat het Prup niet correct werd omgegaan met de adviezen, verplichtingen van het 
decreet integraal waterbeheer, niet alleen wat motivatie en procedures betreft maar op het eerste zicht 
ook structureel. Misschien had er daaraan meer aandacht moeten besteed worden zodanig dat men niet 

in procedureslag komt. Als laatste wil hij nog een vreemd element toevoegen, de administratie kon niet 
voorzien dat dit overstromingsgevoelig was omdat zich dat maar in maart voorgedaan.  De Raad van 
State schorste dit al voor de overstroming in februari. Er werd reeds gewezen op overstroming. Het is 
jammer dat men hier geen definitieve oplossing krijgt. De intrekking zorgt dat het dossier nog zal 
worden verlengd. Daarvoor gaat hij zich met zijn fractie op dit punt onthouden.  

De heer Rik Soens, CD&V-raadslid, is blij dat het behekste plan door heel wat raadsleden zal worden 
gesteund. Hij heeft het ook niet zien aankomen. Het is ook in het schepencollege als in de industriële 
wereld hard aangekomen. Wat de zaak Blauwpoort kan hij meedelen dat de supporters om er tegen te 
zijn hoe langer hoe meer kleiner wordt. Er moet maar één iemand tegen zijn om de procedure verder te 
kunnen uitspelen. In ieder geval moet hij de heer Kurt Ravyts bedanken voor het stukje toneel die hij 
opvoert. Hij vraagt om men niet te onthouden op dit punt.  

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 29 ja-stemmen bij 7 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, De Reuse, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, 
Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Ravyts, Schotte, 
Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 

Vanryckeghem, Vermeersch, Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Coupillie, De Poorter, Pillaert, Vandenbulcke, Vandenbrande en  
Van Meirhaeghe. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE INTREKKING VAN DE DEFINITIEVE 
VASTSTELLING VAN HET PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Afbakening 
kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) voor zover het 
deelplan “Zuidelijk Regionaal Bedrijventerrein” betreft D.D. 21/06/2018 

 

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), zoals van kracht tot en met 30 april 2017, 

inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 2.2.12 
 het Vlaamse decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke 

uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het 
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse 
decreten, inzonderheid artikel 66 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde 

planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, inzonderheid artikel 25 

 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 23/01/2014 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, 
Anzegem, Wielsbeke)  

 de definitieve vaststelling door de provincieraad van het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied 
Waregem – Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) op 21/06/2018 

 de schorsing door de Raad van State van het besluit van de provincieraad van 21/06/2018 voor 
zover het deelplan Zuidelijk regionaal Bedrijventerrein betreft op 7/02/2019 

 Het art. 2.2.10 §6 VCRO dat bepaalt dat met het oog op het herstel van een onregelmatigheid, de 
provincieraad het besluit houdende definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan geheel of gedeeltelijk kan intrekken en hernemen, waarbij het wettigheidsgebrek 
wordt rechtgezet 

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen trekt de definitieve vaststelling van het PRUP 
Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) van 
21/06/2018 in, voor zover het deelplan Zuidelijk Regionaal Bedrijventerrein betreft, hier als bijlage 
toegevoegd. 

 

 

 
*** 
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Agendapunt 15 Definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem-Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) voor 
zover dit het deelplan “Zuidelijk regionaal bedrijventerrein” betreft  
 
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 Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde dankt iedereen voor de tussenkomsten. Het is lastig te 
moeten vaststellen hoelang het wel duurt en hoeveel procedures er gevoerd worden. Hier werden we 
geconfronteerd met een schorsing van de Raad van State omwille van een waterproblematiek in een 
zone die voorzien was voor een uitbreiding van een bedrijventerrein.  
Waterproblematiek is maar zichtbaar geworden tijdens het openbaar onderzoek van het Prup. Er kon niet 
ingeschat worden bij de opmaak van het plan MER noch bij de voorbereiding.  De overstroming heeft 
zich voorgedaan in maart 2018. Daarvoor bleek nergens uit dat er een groot probleem mogelijk was.  
Na het openbaar onderzoek zijn wijzigingen aangebracht vanuit de provincie in overleg met de dienst 
waterlopen die volgens onze diensten voldoende waren om tegemoet te komen aan de 
waterproblematiek maar de Raad van State is een andere visie toegedaan en schorst daarom een 

deelplan.  Om te vermijden er juridische problemen zouden komen in het bedrijventerrein en dat het 
uiteindelijk vernietigd zou worden in zijn totaliteit, hebben we ervoor gekozen om de administratieve lus 
toe te passen  en precies te zorgen voor de zone voor uitbreiding waar de waterproblemen  zich 
manifesteerden  om die uit te sluiten bij de nieuwe vaststelling. Dit is was voorgesteld in deze puntjes.  
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, de tegenstanders kunnen minderen, hopelijk is dit ook zo. 
Wij zijn voorstander dat er een bedrijventerrein komt. Ons pleidooi is om te maken dat het sluitend is. 
Blijkbaar kon er niets op wijzen maar kon dit wel door de Raad van State. 
Mevrouw Sabien Lahaye- Battheu, gedeputeerde, deelt mee dat het over een ander jaar gaat. De 
overstroming was in 2018, de schorsing was pas in 2019. 
De voorzitter deelt mee dat het hierbij uitgeklaard is.
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De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen bij 7 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, 

Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Ravyts, Sneppe, Soens, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vermeersch en 
Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Dejaeghere, Lodewyckx, Schotte en Tavernier. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie en 
Vandenbrande. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - 
Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) voor zover het deelplan “Zuidelijk Regionaal 
Bedrijventerrein” betreft  

 

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), zoals van kracht tot en met 30 april 2017, 

inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 2.2.12 

 het Vlaamse decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het 
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse 
decreten, inzonderheid artikel 66 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde 
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, inzonderheid artikel 25 

 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 23/01/2014 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, 
Anzegem, Wielsbeke)  

 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 Afbakening kleinstedelijk gebied 
Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  op 14/09/2017 ten behoeve van de 
plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 
Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke), 

uitgebracht in zitting van 5/10/2017 
 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 13/10/2017 over het voorontwerp 

PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  en 
de daaruit volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, 
Wielsbeke) werd een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Op 21/12/2015 heeft de 
dienst Milieueffectrapportage goedkeuring verleend aan het plan-MER. 

 Inzake het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) werd een openbaar onderzoek gehouden van 
9/10/2017 tot en met 7/12/2017. Er werden geen bezwaren ingediend en er werden vier adviezen 
ontvangen.  
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 Inzake het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) werd 
een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) opgemaakt. Op 29/06/2011 heeft de dienst 
Veiligheidsrapportage (VR) goedkeuring verleend aan het RVR. In het advies van 6/2/2017 stelt de 
dienst VR dat er aan de conclusie van het RVR niets zal veranderen met de herziening van het PRUP. 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - 
Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) op 4/01/2018 

 de voorlopige vaststelling door de provincieraad van het ontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk 
gebied Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) op 25/01/2018 

 het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - 
Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)  van 12/02/2018 tot en met 13/04/2018 

 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen door en het advies van de PROCORO, 
gedaan in zitting van 17/05/2018 

 de definitieve vaststelling door de provincieraad van het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied 
Waregem – Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) op 21/06/2018 

 de schorsing door de Raad van State van het besluit van de provincieraad van 21/06/2018 voor 
zover het deelplan Zuidelijk regionaal Bedrijventerrein betreft op 7/02/2019 

 de intrekking van het besluit van provincieraad houdende de definitieve vaststelling van het PRUP 
Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem – Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) van 
21/06/2018, voor zover het deelplan Zuidelijk Regionaal Bedrijventerrein betreft van 25/04/2019 

 de motiveringsnota van de deputatie naar aanleiding van de behandeling van de adviezen, 

bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek voor zover het bezwaren, adviezen en 
opmerkingen inzake het deelplan Zuidelijk Regionaal Bedrijventerrein betreft 

 de goedkeuring door de deputatie van het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - 
Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke), voor zover het deelplan Zuidelijk Regionaal 
Bedrijventerrein betreft van 4/04/2019 

 het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied 
Waregem - Herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke) definitief vast, voor zover het deelplan Zuidelijk 
Regionaal Bedrijventerrein betreft, hier als bijlage toegevoegd. 

 

 

 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Goedkeuren van de wijziging van het provinciaal reglement betreffende 
het jeugdkamperen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, is diep gechoqeerd. Hij is niet akkoord met het 
verslag, hij is wel tussengekomen in de commissie. De gedeputeerde kan dit bevestigen!! 

Het jeugdbeleid zit niet meer bij de provincies. De provincie is toch blijkbaar nog bezig met jeugdbeleid, 
het moet gespecifieerd worden in provinciedomeinen. Hij is nog steeds in blijde verwachting.  

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, klopt dat er geen melding is gemaakt. Hij snapt het ook 
niet dat dit niet wordt vermeld in het verslag. De reden hiervoor is misschien wel omdat er op mijn 
kabinet een babyboom plaatsgevonden heeft. Hij heeft het net met de griffier opgenomen. Eigenlijk zijn 
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we beiden misleid geweest door de titel van de agenda. Als je de toelichtende nota en het reglement 
neemt, staat het duidelijk juist vermeld!. Die laatste drie woorden zijn weggevallen in de agenda. 

Aan uw bekommernis is wel degelijk tegemoet gekomen. 

De voorzitter deelt ook mee dat het duidelijk staat in het verslag van de commissie, enkel is het in de 
samenvatting niet vermeld. Bij deze is dit rechtgezet.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
GOEDKEUREN VAN DE WIJZIGING VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET 
JEUGDKAMPEREN IN DE PROVINCIEDOMEINEN  

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

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §3 
- het politiereglement van 1 juni 2018 betreffende het openbaar domein in beheer van de provincie 

West-Vlaanderen 
- het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, zoals gewijzigd bij de decreten 

van 10 maart 2017 en 8 juni 2018 
- het provinciaal reglement betreffende jeugdkamperen in de provinciedomeinen van 13 juni 2013 

- de noodzaak tot aanpassing van de geldende regelgeving op basis van de ervaring met de uitbating 
op de bestaande jeugdkampeerterreinen 

- de inrichting van een nieuwe kampeerzone in het provinciedomein IJzerboomgaard 
- de afschaffing van de bevoegdheid welzijn na de interne staatshervorming en de overdracht van het 

beheer van de jeugdkampeerterreinen naar de groendienst  
- het besluit van deputatie van 3 mei 2018 m.b.t. het jeugdkamperen in provinciedomein Tillegembos  
- het advies van 4 februari 2019 van de provinciale minaraad 
- het voorstel van de deputatie 

BESLUIT: 

Artikel 1: Doelstelling 
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen, hierna ‘de Provincie’ genoemd, jeugdgroepen de 

kans geven om te kamperen door middel van tenten op specifiek daartoe bestemde terreinen in bepaalde 
provinciedomeinen. Deze terreinen worden hierna ‘jeugdkampeerweides’ genoemd. 

Art. 2: Doelgroep 
Volgende jeugdgroepen kunnen gebruik maken van de jeugdkampeerweides in de provinciedomeinen: 

- lokale jeugd- en jongerenbewegingen en hun landelijke en provinciale koepels 
- andere vormen van landelijk, provinciaal en lokaal jeugdwerk zoals mutualiteitsorganisaties, 

vakantieorganisaties en jeugdhuizen 
- jeugdsportclubs en sportverenigingen met een jeugdwerking 
- scholen, met uitzondering van instellingen voor volwassenonderwijs 
- instellingen voor bijzondere jeugdzorg 
- medisch pedagogische instellingen voor de jeugd  
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Voornoemde lijst is limitatief. Dit houdt in dat organisaties die niet tot minstens één van de categorieën 

van deze lijst behoren geen gebruik kunnen maken van de jeugdkampeerweides. Dit is ook het geval 
voor natuurlijke personen.  

Art. 3: Jeugdkampeerweides 
§ 1 Het jeugdkamperen wordt enkel toegestaan op de door de deputatie specifiek aangewezen 
jeugdkampeerweides. Volgende terreinen zijn hiervoor aangewezen: 

- Bulskampveld: weide naast parking Driekoningen: capaciteit 50 personen 
- De Gavers: weide bij het arboretum aan de Meersstraat: capaciteit 25 personen 

- De Palingbeek: weide achter hoeve Hagereke: capaciteit 50 personen 
- Tillegembos: weide naast cafetaria de Trutselaar: capaciteit 25 personen 
- IJzerboomgaard: ingerichte kampeerweide centraal in het domein: capaciteit 120 personen  

§ 2 De deputatie kan om gemotiveerde reden steeds het gebruik van een terrein als 

jeugdkampeerweide tijdelijk (bv. bij werken,…) of permanent (bv. omwille van meer geschikte 
alternatieve locatie in het zelfde domein,…) stopzetten. 

Bij tijdelijke stopzetting wordt tegen dezelfde voorwaarden inzake prijs, capaciteit en periode een 
alternatieve locatie aangeboden aan de jeugdgroepen die reeds een goedkeuring ontvingen voor de 
beslissing tot stopzetting, tenzij dit om veiligheidsredenen of overmacht niet mogelijk is (bv. afsluiten 
van de domeinen bij acuut brandgevaar, …).  

Art. 4: Periodes en duurtijd van het jeugdkamperen 
§ 1 Het jeugdkamperen wordt slechts toegelaten tijdens de paasvakantie en vanaf 25 juni tot 31 

augustus gedurende maximum 75 dagen per jaar en per jeugdkampeerweide. Per jeugdkampeerweide 
wordt slechts één jeugdgroep terzelfder tijd toegelaten, met uitzondering van de kampeerweide in 
IJzerboomgaard die hiervoor ingericht is. 

§ 2 De maximale duur van het kamp wordt beperkt tot veertien nachten, op- en afbouwdagen 
inbegrepen.  

§ 3 De minimale duur van het kamp bedraagt in de zomervakantie 6 nachten en in de paasvakantie 
2 nachten.  

Art. 5: Kostprijs en waarborg 
§ 1 Er wordt onafhankelijk van het aantal gasten een forfaitair bedrag aangerekend per 
jeugdkampeerweide per gereserveerde nacht. Voor Bulskampveld,  De Gavers, De Palingbeek, en 
Tillegembos bedraagt het tarief 30 euro per nacht. Voor IJzerboomgaard bedraagt het tarief 60 euro per 
nacht.   

§ 2 Bovenop het forfaitaire tarief per nacht wordt een reservatieborg en waarborg voor mogelijke 
schade aan het domein en de domeininfrastructuur aangerekend. Deze borg bedraagt 200 euro voor 
Bulskampveld,  De Gavers, De Palingbeek, en Tillegembos en 300 euro voor IJzerboomgaard.  

Art. 6: Procedure  
§ 1 Ten vroegste één jaar voorafgaand aan de begindatum van het kamp en uiterlijk 8 weken voor 
het ingaan van het kamp doet de verantwoordelijke van de jeugdgroep een aanvraag bij de provinciale 
groendienst via het beschikbare aanvraagformulier. De aanvraag is slechts ontvankelijk indien alle 
velden op dit formulier correct en volledig ingevuld zijn. Op basis van het aanvraagformulier beslist de 
provinciale groendienst over de aanvraag. 

§ 2 Uiterlijk binnen de 2 weken na de goedkeuring betaalt de jeugdgroep de reservatiewaarborg aan 
de provincie. Pas na storting van de borg wordt de reservatie definitief. Indien de reservatie na storting 

van de waarborg wordt geannuleerd door de jeugdgroep wordt de waarborg niet terug gestort. Ten 
minste 3 weken voor de start van het kamp dient naast de waarborg ook het volledige verschuldigde 
tarief gestort te zijn aan de provincie.  

§ 3 Uiterlijk 6 weken na het einde van het kamp wordt de waarborg terug gestort. Indien schade 
vast gesteld wordt aan het domein of de domeininfrastructuur wordt het gedeelte van de waarborg dat 
vereist is voor het herstel van de schade niet terug gestort. Indien het bedrag van de schade het bedrag 
van de waarborg overtreft, wordt dit bedrag gefactureerd aan de jeugdgroep.  

Art. 7: Politie- en toegankelijkheidsreglement 
§ 1 De bepalingen van de politie- en toegankelijkheidsreglementering in het provinciaal domein zijn 
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integraal van kracht op het jeugdkamperen.  Door het goedkeuren van de aanvraag tot jeugdkamperen 
wordt gedurende de periode van het jeugdkamp vanuit de provincie toestemming gegeven voor de 
volgende zaken: 

- het tussen zonsondergang en zonsopgang verblijven op de jeugdkampeerweide; 
- het plaatsen van tenten en tijdelijke houten constructies op het terrein van de 

jeugdkampeerweide; 
- het gebruik maken van gasbekkens in de kooktent met toepassing van alle nodige 

veiligheidsmaatregelen; 

- het sprokkelen van hout, enkel op plaatsen aangewezen door de plaatselijke 
verantwoordelijke;  

- het op en af rijden tot op de jeugdkampeerweide, enkel in functie van laden en lossen; 
- het ’s nachts parkeren van auto’s op de reguliere parkings van het domein. 

§ 2 Voor overige afwijkingen op het politie- en toegankelijkheidsreglement (vb. kampvuur, 
barbecue, schouwspel,…) moet steeds ten laatste 6 weken voor de start van het kamp een toelating 
aangevraagd worden bij de provinciale groendienst via het online aanvraagformulier op de website van 
provincie West-Vlaanderen.  

 
Art. 8: Praktische afspraken voor, tijdens en na het jeugdkamp 
§ 1 Per jeugdkampeerweide is een document met praktische afspraken voorhanden. Door een 
aanvraag tot jeugdkamperen in te dienen verklaart de jeugdgroep zich akkoord met de opvolging van het 

reglement jeugdkamperen en de praktische afspraken opgenomen in voornoemd document. 

§ 2 De domeinchef, zijn vervanger of een door de groendienst aangeduide plaatselijke 
verantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt voor alle praktische aspecten van het jeugdkamperen. 
Minimum 1 week voor de start van het kamp nemen de verantwoordelijken van de jeugdgroep contact 
op met deze verantwoordelijke. Bij deze eerste contact name worden de naam en contactgegevens 
(adres, telefoon, GSM, e-mail adres) van 2 verantwoordelijke personen van de jeugdgroep kenbaar 
gemaakt.  

Uiterlijk op de eerste dag van het kamp wordt een gezamenlijke bijeenkomst van de verantwoordelijke 
van de groendienst en de verantwoordelijken van de jeugdgroep gepland. Deze bijeenkomst gaat door 
op de jeugdkampeerweide. Dan worden ter plaatse alle nodige praktische afspraken gemaakt in 
wederzijds overleg.  

§ 3 De verantwoordelijken van de jeugdgroep zorgen dat de gemaakte afspraken tijdens het kamp 

strikt opgevolgd worden en staan in voor de orde en netheid tijdens de gehele duur van hun verblijf op 
de kampeerweide. Tijdens de duur van het kamp is steeds minstens één van de verantwoordelijken 
aanwezig op de jeugdkampeerweide of in de onmiddellijke omgeving.  

§ 4 Bij de beëindiging van het kamp worden de goede opvolging van de afspraken en de staat van 
het terrein geëvalueerd door de verantwoordelijke van de groendienst. 

Art. 9: Toezicht 
§ 1 De jeugdgroep zelf, in het bijzonder de verantwoordelijken van de jeugdgroep, moeten instaan 
voor de ordehandhaving bij de deelnemende leden. Zij zorgen ervoor dat de rust, de stilte en het 
respecteren van de buren, recreanten en omwonenden gewaarborgd is. Voorkomende problemen, 
schade of conflicten worden meteen gemeld aan de verantwoordelijke van de groendienst. 

§ 2 De leiding van de jeugdgroep moet voor de begeleiding van de activiteiten, door haar 

georganiseerd, steeds instaan voor de gevormde begeleiders die in het bezit zijn van een attest dat een 
voldoende kennis, attitude en vaardigheid garandeert. Minstens één van de verantwoordelijken moet 
bovendien meerderjarig zijn en de andere begeleiders moeten minstens de leeftijd van zestien jaar 
bereikt hebben. 

§ 3 De bijzondere veldwachters en andere aangestelden van de provincie kunnen te allen tijde de 
kampplaats inspecteren. 

§ 4 Bij herhaaldelijke inbreuken en incidenten tijdens het kamp en na twee voorafgaande 
verwittigingen kan het kamp door de bevoegde provinciale dienst vroegtijdig stopgezet worden.  

 

Art. 10: Verzekering en aansprakelijkheid 
§ 1 De jeugdgroep moet beschikken over een verzekering op het vlak van burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

§ 2 De provincie kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, vandalisme of 
diefstal.  
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Art. 11: Inwerkintreding 
§ 1 Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019 en vervangt het provinciaal reglement betreffende 
het jeugdkamperen in de provinciedomeinen van 13 juni 2013.  

§ 2 Vanaf de goedkeuring van het reglement kunnen de bepalingen m.b.t. het gebruik van de 
kampeerweide in IJzerboomgaard toegepast worden door de groendienst om aanvragen voor deze 
kampeerweide te behandelen die vóór 1 juli 2019 ingediend zouden worden.  

§ 3 De aanvragen voor Bulskampveld,  De Gavers, De Palingbeek, en Tillegembos die goedgekeurd 

worden voor 1 juli 2019 vallen nog onder de toepassing van het provinciaal reglement betreffende het 
jeugdkamperen in de provinciedomeinen van 13 juni 2013. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 17 Voorstel van de heer Maarten Tavernier betreffende het goedkeuren 
van het provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies voor de werking van erkende 
dierenasielen en opvangcentra voor wilde dieren 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, herhaalt het nog even. In verschillende provincies opteert 
men voor dierenwelzijn, een manier van ondersteuning te bieden. Hij heeft zich gebaseerd op het 
voorbeeld van Vlaams Brabant. Hierbij verdelen zij een vast bedrag evenredig in alle dierenasielen. Het 
bedrag zou hij liever verdelen volgens het aantal gewonde dieren. Er zijn ook nog provincies die 
ondersteuning geven aan de vogelopvangcentra. Deze instellingen zijn in beperktere mate aanwezig. 
Vorige maand heeft men het gehad over de huurovereenkomst Bulskampveld, dit was de perfecte aanzet 
om dit voorstel te lanceren.  

Als er nog bijkomende opvangcentra zouden komen, zou dit heel goed zijn. Men zou dan een spreiding 
hebben over de provincie. Dus mocht deze subsidie aanleiding geven, zouden ze zeer gelukkig zijn. 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, met zo’n voorstel komt steeds de vraag hoever gaat men 
hierin? Men moet provincie dekkend zijn. Het kan gebeuren door de provincie maar het is geen kerntaak 
voor de provincie. Hij wil verwijzen naar Poperinge. Als je hier verwijst naar Poperinge heb je zeker de 
aandacht. In een vorig leven had hij het steeds over de eikelmuis, momenteel heeft hij zijn pijlen gericht 
tot dierenasiel poezewoef. Dat de provincie een trekker zou kunnen spelen, dat zou zeer goed zijn maar 
om kleine subsidietjes zou uitdelen. Groen was hiervoor ook niet te vinden.  
  
Mevrouw Martine Vanbrabant, Vlaams Belang-raadslid, wil even tussenkomen:  

Maarten, uw voorstel voor dit reglement zweeft natuurlijk niet in het luchtledige.  

Dus eerst even een nuchter feitenrelaas.  

De wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren dateert uit 1986 en stelt dat de steden en 

de gemeenten, u hoort het goed de steden en gemeenten, verantwoordelijk zijn voor de achtergelaten, 
zwervende en verloren dieren op hun grondgebied. Nogal wat steden en gemeenten hebben dus al jaren 
geleden een overeenkomst gesloten met een asiel dat ze hebben aangeduid om de achtergelaten, 
zwervende of verloren dieren op te vangen. In ruil betaalt de stad of gemeente dan een vergoeding aan 
dat asiel. Die vergoeding is meestal een vast bedrag per inwoner.  

Maar natuurlijk is het zo dat dierenwelzijn inmiddels is geregionaliseerd. Maar collega’s, er is geen 
nieuwe Vlaamse wetgeving gekomen, geen decreet of besluit die bepalen dat de steden en gemeenten 
niet meer verantwoordelijk zouden zijn. Ik zie de deputatie al een zucht van opluchting slaken…. Maar 
het is natuurlijk nog iets genuanceerder. 
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Eind 2017, begin 2018 liet Vlaams Minister Weyts weten dat dierenasielen vanwege de Vlaamse Regering 
nooit steun hebben gekregen en dat dat ook niet snel zou gebeuren. Hij beklemtoonde dat er rond de 
120 erkende asielen in Vlaanderen werken en als hij ze zou financieren, hij deze dan ook zou moeten 
laten inspecteren. Waarbij hij dan aangaf dat hij zijn inspecteurs liever zware vormen van 
dierenmishandeling liet opsporen.  

En meteen speelde hij de bal door naar de provinciebesturen. Bij de afslanking was er immers nooit 
sprake van een verbod voor de provincies om nog langer dierenasielen te ondersteunen. 

Zijn opmerkingen over de consequentie van het financieren, met name de verplichting om dan ook te 
inspecteren is toch wel een rare argumentatie. De dierenasielen moeten immers worden erkend door de 
minister en zijn aan controles onderworpen. De erkenning wordt bij de dienst Dierenwelzijn van de 
Vlaamse overheid aangevraagd. Een dierenasiel wordt gecontroleerd wanneer de erkenning wordt 
aangevraagd en wanneer een klacht is ingediend. In theorie zou dat ook doorheen de rest van de periode 
moeten gebeuren, maar daar ontbreekt het in de praktijk vaak aan.  Misschien doelde de minister op het 
laatste en wilde hij eigenlijk zeggen dat hij niet genoeg personeel heeft om ook nog eens zeer regelmatig 
en proactief deze asielen te laten inspecteren.  

Voor de correctheid van het debat wil ik ook wel aanstippen dat de Vlaamse overheid de asielen eigenlijk 
wel ondersteunt via andere zaken, bv. door kosteloze opleidingen aan te bieden en door een database op 
poten te zetten. Wat dit laatste betreft is dit een beheerssysteem dat de dierenasielen toelaat om hun 
administratie efficiënter te verwerken. Het is de bedoeling om met dit systeem met een enkele muisklik 
mogelijk te maken om de gegevens van gevonden of adoptieklare dieren te publiceren op een website. 

Dit systeem zorgt absoluut voor tijdsbesparing en meer efficiëntie, waardoor men veel meer tijd kan 
spenderen aan de verzorging van de dieren in plaats van aan administratie.  

Bovendien wordt dierenopvang die gebeurt op uitdrukkelijke vraag van de Vlaamse overheid wel 
vergoed. Deze vormen van steun houden de dierenasielen natuurlijk niet recht. Collega’s, wij begrijpen 

bijgevolg de motivatie achter dit voorstel. Het is in ieder geval zo dat om te kunnen werken nogal wat 
dierenasielen nu afhankelijk van de steun van de gemeente(n) waarmee ze samenwerken en giften van 
sympathisanten. Dat leidt tot sterke regionale verschillen. Maar laat er geen misverstand over bestaan.  

Sommige provincies hebben in de vorige legislatuur wel degelijk toch nog middelen vrijgemaakt. Vlaams-
Brabant bijvoorbeeld 40.000 euro.  

En ook in Limburg bestond alvast in de vorige legislatuur een systeem : de provincies werd in 4 zones 
onderverdeeld waarbij voor elke zone een asiel wordt aangeduid. Dat asiel staat dan in voor de opvang 
van de achtergelaten, zwervende of verloren dieren in alle gemeenten van die zone. De provincie 

Limburg int hiervoor zelf de gemeentelijke bijdragen, namelijk 30 eurocent per inwoner. Die bijdragen 
worden over de aangeduide asielen verdeeld. Het gaat niet om geld van de provincie, maar om geld van 
de gemeenten dat wordt doorgestort. In 2017 was het systeem operationeel in drie van de vier zones. 
Het ging in 2017 om een bedrag van 210.000 euro. De provincie Limburg subsidieerde tevens sommige 
bouw- en verbouwingswerken en voorzag in 2017 voor 100.000 euro aan werkingsmiddelen. Dat gaat 
wel iets ruimer, want het gaat ook om dierenverenigingen, zwerfkattenprojecten en opleidingen.  

Toch blijkt dat de structurele ondersteuning van de dierenasielen vanuit de provincies de voorbije jaren 
is afgebouwd.  

Ik kan mij voor ons hier in West-Vlaanderen zelfs geen structurele ondersteuning – los van de 
vogelopvangcentra – herinneren. 

Ik had de deputatie dan ook willen vragen of het klopt dat de provincies er in de vorige legislatuur van 

uit gingen dat de Vlaamse overheid de financiering zou overnemen na de regionalisering van de 
bevoegdheid voor dierenwelzijn en daarom de ondersteuning hebben afgebouwd. Is dit ooit ter sprake 
gekomen bij de VVP?  

Maar los van de gezamenlijke aanpak staat niets u in de weg om dit voorstel van reglement positief te 
onthalen en samen met de provincieraad – over meerderheid en oppositie heen – iets uit te werken. 

Maar vanzelfsprekend zou een en ander toch nog meer moeten worden onderzocht. Bv. over hoeveel 
dierenasielen in onze provincie gaat het ? Is daar bij hen een vraag naar structurele ondersteuning 
vanuit de provincie ? Waarom is die vraag er tot nog toe niet gekomen ? Ze is ons alvast niet bekend. 
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Samengevat, geachte leden van de deputatie en collega’s, zullen wij vanuit principiële overwegingen dit 
voorstel goedkeuren. De provincie financiert nog steeds zaken die eigenlijk de lokale besturen, 
Vlaanderen of zelfs de federale overheid toekomen. Vlaanderen wil hier blijkbaar zijn 
verantwoordelijkheid niet nemen. 

Net zoals bij andere zaken waarbij andere besturen hun verantwoordelijk niet nemen – er zijn ook 
federale voorbeelden - moet het ook mogelijk zijn om in het licht van het terecht gegroeid bewustzijn 
rond dierenwelzijn in onze samenleving – na verder onderzoek – ook de dierenasielen op een structurele 
manier te ondersteunen. Dit dan als provinciale ondersteuning van de lokale steun. Maar principieel dus 
ja.  

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt de heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, voor dit 
voorstel. Hij gaat het kort houden, richt zich tot mevrouw Vanbrabant die een nuttige bestuurlijke 
analyse ontwikkelde over een Vlaamse overheid binnen een toevallige ongetwijfeld bevoegdheidsdomein 
van de N-VA minister, en koppelt daar de vraag aan dat de Vlaamse overheid zijn verantwoordelijkheid 
ontloopt en hoe de provincie daarop kan anticiperen.  Dit is ongetwijfeld een nuttig debat maar in deze 
context niet aan hem besteed. Hij gaat hierin niet verder op in.  

Hij stelt voor het niet goed te keuren om twee redenen:  

Dierenwelzijn is een gemeentelijke, lokale bevoegdheid, hij hoopt dat de lokale besturen hun 
verantwoordelijkheid opnemen. Heel wat doen dit al. Momenteel hebben we ook nog geen aanvragen 
rond het ondersteunen van een dierenasiel gehad. Het hoort ook niet onmiddellijk binnen het 
takenpakket. We hebben niet de ambitie om hierrond een campagne op te zetten.  

Wat de vogelopvangcentra, doen we reeds een mooie inspanning via het aanbieden van goeie 
infrastructuur en investeringen. De huurgelden zijn geenszins niet in overeenstemming met wat 
provincie aanbiedt.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, vindt dat de bestuurlijke analyse over dierenasiel 
ad rem was. De houding dat je aanneemt, worden de dieren zelf in de steek gelaten. Hij gaat daar niet 
populistisch over doen. Het mag niet ten koste van deze dieren gaan. Het klopt inderdaad dat er geen 
vraag gekend is van dierenasielen, die een vraag stellen om structurele ondersteuning. Dit kan ook 
worden onderzocht. Het kan ook een aanbodbeleid terzake voeren. Bij dierenasielen is er wel wat vraag 

om meer ondersteuning. Het is nooit genoeg. Men moet werken met giften, donaties. Het is een politieke 
keuze om hierop niet in te zetten, andere provincies doen dit echter wel.  

De keuze wordt niet echt gemotiveerd. Dit is niet ten bate van de dieren. De dieren vragen zich dit niet 
af. Hij betreurt dit een beetje dat men zo kort door de bocht gaat. Wij zullen dit goed keuren.  

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, voor alle duidelijkheid, wat het ondersteunen van 
dierenasielen betreft, is het antwoord helder. Het is heel duidelijk, dit is niet onze bevoegdheid.  Vroeger 
was dit misschien een federale wet, nu is het een Vlaamse bevoegdheid. Ook onder die federale wet nam 
de provincie geen initiatieven.  Nog een geluk dat provincieraden en provinciebesturen een zekere 
autonomie hebben om hun beleid vorm te geven. Er zijn ook dingen die hier ondersteund worden en niet 
in alle provincies bestaan. Tot slot is hij blij dat je slechts een beetje teleurgesteld bent en niet totaal 
over het voorstel om dit niet te steunen.  

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, collega’s van de N-VA, zag het aankomen dat men geen 
voorstander is om extra taken op te nemen. Het is toch vreemd dat de partij die het dierenwelzijn zo 
hoog stelt, dit niet ondersteund. Dan is het teveel gevraagd. Men gaat ervan uit dat dit om een kleine 
subsidie zou gaan. Hij heeft dit nergens gelezen. Hij heeft de vrijheid gegeven aan deputatie om dit in de 
komende budgetbesprekingen te regelen. Het reglement zou ook maar ingaan volgend jaar.  

Hij vindt uit de argumenten een belangrijke conclusie dat dierenasielen veel te braaf zijn. Er zijn heel wat 
regionale verschillen in de ondersteuning. Er zijn er die niet te klagen hebben maar er zijn andere. Deze 
hebben heel veel noden, huisvesting enz. Sommige moeten wandeltochten, eetfestijnen organiseren, 
hoewel men beter zijn tijd en energie zou kunnen besteden aan het zorgen voor de dieren. Er zijn 
dierenasielen die op het verzuipen staan.  
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Misschien zal dit in de toekomst veranderen. Dit voorstel zal er misschien voor zorgen dat mensen op 
ideeën komen.  

De vogelopvangcentra, een investeringssubsidie werd reeds gegeven in Oostende. Nu investeert men in 
het gebouw van Bulskampveld. Hij neemt akte van het feit dat men dit hier ook niet wil steunen. Eén 
vraag wil hij stellen waarom moet men een vergoeding betalen, en in een ander geval een instelling 
zoals de luchthaven, wat zij betalen, krijgt men als subsidie terug. Hij heeft nog steeds geen antwoord 
waarom bij het een het kan en bij het andere niet.  

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, er is kort door de bocht gegaan, de partij van het 

dierenwelzijn, er is een minister die zich hiervoor in zet, hij maakt ook keuzes. Als hij iedere keer zou 
moeten ingaan op een vraag rond dierenwelzijn, zou het begrotingstekort gigantisch worden. De heer 
Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, eventjes had hij gedacht dat hij een groene partijkaart zou 
hebben. Bij gemeente doet men dit vrij goed, dus de dieren worden goed verzorgd. Men smeekt om 
geld, een heel lange lijst hebben inkomsten nodig. Iedereen moet vechten om inkomsten te hebben. De 
deputatie heeft gelijk, hij is zeer tevreden dat de gedeputeerde niet ingaat om de bestuurlijke analyse.  

De voorzitter deelt mee dat de interne staatshervorming niet moet worden besproken. 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, vult aan dat sommige instellingen het inderdaad lastiger 
hebben dan voor de interne staatshervorming. 

De actie, je mag dit doen, om alle bestuurders van dierenasiel vragen in de pen te kruipen. Ze zullen 
twee brieven moeten schrijven, ze moeten zich richten naar een lokaal bestuur. 

De vergelijking tussen vogelopvangcentra en een luchthaven, er zijn altijd bepaalde keuzes, 

overwegingen, motiveringen die worden gemaakt. Hij herhaalt enkel dat voor de vogelopvangcentra een 
correcte inspanning hiervoor wordt geleverd.  Die correcte inspanning is heel nobel.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 
 
Het besluit wordt afgewezen met 27 neen-stemmen tegen 9 ja-stemmen 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Decleer, 
Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Soens, 

Strobbe, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren De Reuse, Ravyts, Lodewckx, Schotte, Tavernier, Dejaeghere, Sneppe, Vanbrabant 
en Vermeersch. 
 

*** 
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Agendapunt 23 Interpellatie van de heer Immanuel De Reuse tot gedeputeerde Jean de 
Bethune i.v.m. de presentatie van het West-Vlaams Fonds voor Regionale Reconversie (West-
Vlaams Actieplan rond de Brexit) 

Geachte voorzitter, 

Verzoek tot interpellatie van provincieraadslid Immanuel De Reuse tot Gedeputeerde Jean de 
Bethune ivm de presentatie van het West-Vlaams Fonds voor Regionale Reconversie (West-
Vlaams Actieplan rond de Brexit) 

Op donderdag 11 april 2019 presenteerde gedeputeerde voor Economie de Bethune  - nav een overleg 

met een aantal bedrijfsleiders uit sectoren uit onze provincie die getroffen dreigen te worden door de 
Brexit - een West-Vlaams  “Actieplan” rond de Brexit. Dit behelst concreet een  “West-Vlaams Fonds voor 
Regionale Reconversie”. Het is de bedoeling om  hiervoor 80 miljoen euro te mobiliseren via provinciale, 
Vlaamse en federale financieringskanalen. 

De Brexit bedreigt na Ierland het meest de provincie West-Vlaanderen. Een dalende export voor het 
industrieel productieapparaat is een veelgenoemd gevolg van de Brexit. Voor West-Vlaanderen wordt dat 
verlies geraamd op een kwart miljard euro per jaar. Voeding, kunststoffen en rubber en textiel dreigen 
de grootste averij op te lopen. Dat zijn drie speerpuntsectoren in onze provincie. Tellen we daar nog de 
logistieke sector bij, met de haven van Zeebrugge als draaischijf, gaat het over meer dan 11.000 
onmiddellijk bedreigde jobs in West-Vlaanderen. 

Er zou vanuit het kwestieuze Fonds 20 miljoen euro gaan naar het versterken van technologische en 
digitale kennis van werknemers, via bijvoorbeeld opleidingen en 25 miljoen euro naar onderzoeks- en 
testfaciliteiten, gericht op de sectoren die averij dreigen op te lopen. 10 miljoen euro zou gaan naar een 
'UK Activity plan' met onder meer de komst van een douane helpdesk in de haven van Zeebrugge. 20 
miljoen euro zou gaan naar de ontwikkeling van duurzame bedrijvenparken. Tot slot zou er 5 miljoen 
euro gaan naar een grensoverschrijdende samenwerking. 

De provincie roept de hogere overheden ook op om bij de Europese Commissie op een brexit-fonds aan 
te dringen. Men mikt op 250 miljoen euro om acties uit te rollen met dit internationale netwerk, waarbij 
Europa voor 75 procent of 187,50 miljoen euro zou worden gesolliciteerd. 

Ik had de gedeputeerde volgende vragen willen stellen: 

1.Kan de gedeputeerde aan de provincieraad meer toelichting geven over deze voorgestelde beleidsdaad, 
met name dit West-Vlaams Fonds voor Regionale Reconversie en welke zijn hier de betrokken provinciale 
financieringskanalen ? En in welk onderdeel(en) van het Fonds worden deze laatste dan specifiek ingezet 
? 

2.Hoe correspondeert en/of staat dit West-Vlaams Fonds voor Regionale Reconversie in verhouding met 
de Vlaamse en federale pro-actieve maatregelen rond het Brexit-dossier ? 

De heer Simon Bekaert, fractievoorzitter sp.a, denkt dat het gaat over de Brexit dat we op Europees 

niveau geen apart Brexit fonds krijgen en dat samenwerking het sleutelwoord is.  We mogen niet uit het 
oog verliezen het betrekken van de vakorganisaties en de vakbonden. Het gaat niet alleen bedrijfsleiders 
maar ook werknemers aan. Als het gaat over jobs en banenverlies anderzijds hebben we meer dan 20 
000 vacatures die niet ingevuld geraken, en de Brexit hopelijk wordt het geen harde landing. We moeten 
op alles voorbereid zijn. Ook werknemers moeten voorbereid zijn. Men zet daar toch ook in op onderwijs, 
het levenslang leren, een zekere mate hoe kan een werknemer inspelen op veranderde situaties en van 
job veranderen. Hier moet ook zwaar worden ingezet. Dit moet in het geheel meegenomen worden. Hij 
weet niet of er veel banen bedreigd zijn. Misschien is het interessant om de analyse te maken. Nu is het 
belangrijker om met drie niveaus samen te zitten en het breder te trekken.  
  

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, dit is een thema die we dikwijls zien, heel even verhaal 
schetsen. Het is zo dat vanaf het begin dat men bewust was dat het Brexit verhaal een ernstige 
bedreiging vormde voor de economie. De sectoren die u reeds aanhaalde, zijn top voor de provincie, we 
hebben soms meer dan 30 of 40 procent uitmaken van de Belgische economie, niet alleen geografisch 
maar ook economisch zitten we in eerste lijn. 
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Er is meer, dit is ook besproken bij de bedrijfsleiders die aanwezig waren op de bijeenkomst, vandaag 
zitten we in een situatie van een groeiende protectionisme. Het Brexitverhaal is slechts een deel van een 
groter verhaal. Zeker voor een open economie als die van West-Vlaanderen vandaag afspeelt. Het is 
gevaarlijk voor een klein land die een zeer open economie kent. Dit is een eerste beschouwing. Het 
betekent dat nog los van het Brexit verhaal alsdusdanig, meer als soort aanleiding, kanalisator mag 
genoemd worden in dat verhaal. Het is dus absolute behoefte nodig om de inspanningen vooral in West-
Vlaanderen om de nodige stappen te zetten en te anticiperen. 
Hij herinnert zich goed het drama, in Limburg, van Ford Genk gesloten werd in één keer iedereen wakker 

geschoten. Men is begonnen met tekeningen te maken. Toen werd het SALK ontwikkeld. Er werd een 
hoger bedrag van Europese subsidie aan Limburg gegeven. Het is een gevolg geweest door de sluiting 
van Ford Genk. Dit was een grote solidariteit voor deze provincie.  
We kunnen wachten tot oktober, men zegt dat vandaag het gevaar is verminderd. Hij is daarvan niet 
overtuigd. Brexit is onafwendbaar.  
Een open economie komt verder onder druk te staan. We mogen niet wachten tot het gevaar 
werkelijkheid zou worden. Dat zou de grootste vergissing zijn. Men moet het nu ook bekend maken, zelfs 
al wordt de Brexit geen realiteit.  
In welke richting moet men gaan evolueren? Dan is het idee gegroeid in samenspraak met de experten 
van de fabrieken van de toekomst dat men heel duidelijk focus moet leggen op een aantal 
topprioriteiten. Dit zijn aanpassingen van de werknemers aan de nieuwe uitdaging, digitalisering en 
nieuwe technologieën. Daarnaast ook de inhaalbeweging om onze kenniseconomie, kennisinfrastructuur 

te verhogen in de provincie. Daarnaast moet men ook de kaart trekken van een stuk verduurzaming, 
vergroening in onze economie. Eveneens ook vormen van internationalisatie die verschillende vormen 
kan aannemen.  
In de voorbije weken heeft hij vergadering gehad met de vrienden van Zeeland, met Pas de Calais, met 
departement du Nord, region au de France.. Hij zal begin mei gesprekken hebben met Mark Dans, 
voorzitter van Britisch Consult of Kent, ook met het kabinet Muyters over deze materie voeren. We zijn 
ook in het begin van een ronde om met al onze buurt te kijken op welke manier om onze krachten te 
bundelen. Op de vergadering van het kabinet Muyters was ook een vertegenwoordiger van de Europese 
commissie. Daar werd duidelijk gezegd dat streek als Pas de Calais het drama van het Brexit verhaal 
zeer ernstige vormen zal aannemen. De commissie is zich hiervan bewust.  
Een paar weken daarvoor zat hij in Bretagne, ook op een congres, daar werd gewezen dat het ontstaan 
van het Brexitfonds hypothetisch is. De bedragen die daar werden genoemd waren belachelijk laag. Hij 

spreekt van een bedrag van 120 miljoen euro dat door de Europese commissie zou vrijgemaakt worden. 
Dit is een zeer bescheiden bedrag. Het kwam hier nog bij dat een aantal regio’s die minder perifeer zijn, 
minder aan de kust gesitueerd, eveneens hun hand opstaken om te profiteren van dit fonds. Dit zou 
letterlijk verwateren. Als hij kijkt naar de intentieverklaringen die goed zijn van de Vlaamse regering, en 
als hij deze relateert aan de inspanningen die worden gedaan, er staat iets te bewegen. De druk op de 
Europese commissie vanuit de vele lidstaten is veel te zwak, ook al dat West-Vlaanderen en een stukje 
Oost-Vlaanderen. Dit is niet meteen de zorg van elkeen. Als er iets zou gebeuren zoals Ford Genk, 
zouden alle hens aan dek komen en dan zou het te laat zijn. Het idee om nu reeds een project te 
formuleren is eigenlijk ingegeven vanuit het bedrijfsleven, nu een moment om kleur te bekennen. Men 
moet nu proberen om ervoor te zorgen dat het idee aart, een stuk geloofwaardigheid krijgt, vormen 
zodat men steun krijgt. De batterij aan maatregelen moet klaar staan tegen eind 2019.  Ook de 

werknemers moeten gehoord worden. Men is grote voorstander van het sociaal overleg. Er is zelfs een 
voorstel om provinciaal overleg te organiseren.  
We zitten vandaag in een periode waar de nieuwe Europese programma’s worden voorgeleid. Wat zal de 
houding zijn van België, ook van Vlaanderen op dat verhaal? Er zijn indicaties dat men instrumenten type 
gti west-Vlaanderen die ons de mogelijkheid hebben gegeven om in de vorige legislatuur heel wat 
projecten in West-Vlaanderen op te starten. 
Hij denkt dat dit perfect past in de prioriteiten die de Europese commissie stelt maar dat morgen moet 
worden vertaald worden in wat de hogere overheden voorstellen  
Het Brexit-verhaal is een aanleiding van een ruimere problematiek.  
Hij heeft een stuk geduid.  
Over de bedragen kan gediscussieerd worden.  
De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de 

impactering van de meerjarenbegroting. Komt er opnieuw een West Vlaams deal plan? Een Westdeal 
Plus?  
In welke mate zullen een aantal van die initiatieven geweerspiegeld worden? Hoe zit het met het 
exitverhaal uit Leiedal? Daar gaat het over financiële middelen rond kenniseconomie. Dit is toch de rode 
draad. 
De voorzitter deelt mee dat men bij het onderwerp moet blijven. 
De heer Simon Bekaert, fractievoorzitter sp.a, vindt dat men ook moet waakzaam zijn, bij een chaotische 
Brexit gaan we geconfronteerd worden met duizenden vrachtwagens die geblokkeerd zullen worden. 
Daar zullen we ook moeten over nadenken over noodparkings om het economisch vrachtverkeer niet in 
gevaar te brengen.  
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De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, deelt nog even mee dat ten eerste indien men beweert dat er 
geen Brexit is, dat dit de werkelijkheid niet kennen is. De onzekerheid die nu reeds bestaat is van die 
aard dat de bedrijven zaken uitstellen. De Brexit is nu reeds een realiteit.  
Ten tweede: het trekken van grenzen, zich op een eiland, dat soort politiek zijn economisch 
contraproductief. Het is een fundamentele drijfveer om dingen te ondernemen. Grenzen, protectionisme, 
gaat allemaal in dezelfde richting. Op korte termijn lijkt dit aanlokkelijk maar op lange termijn is dit 
dramatisch.  
Wat het puntje betreft mobiliteit heeft de gouverneur al plannen voor die hypothese om dit leed te 

verzachten. Het zou een onmogelijke situatie worden, zeker omdat er langs Engelse zijde niets wordt 
geregeld. Dit betekent dat de kans absoluut groot is dat men hiermee te maken krijgt.  
Leiedal is ook een stuk grenzen trekken, het heeft sinds een paar dagen een raad van bestuur. In de 
maand mei is er een overleg, er komt een “westdeal” in kwadraat. Men houdt iedereen verder op de 
hoogte.  
Dit debat wordt afgerond.  
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
STEMMING ONTVANKELIJKHEID INTERPELLATIE 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over de ontvankelijkheid van de interpellatie ivm 
agendapunt 23. 
 
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, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vermeersch, Willems. 
 

 
 

 
*** 

De voorzitter sluit de vergadering om 17 u15. 
 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 

____________________ 

 

 

 

 


