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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

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

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

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

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

beleidsondersteunende dataverzameling, streekontwikkeling 
 
 

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

 
 

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

VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN NIET-
CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 
 
 
Vraag nr. S/2019/38 
van de heer Maarten Tavernier (Groen) 
van 20.06.2019 

 

Vraag betreffende het voorstel m.b.t. het realiseren van een gebiedsdekkend 

wandelnetwerk (provincieraad februari 2019) 
 
Vraag: 
 

Gezien de notulen van de provincieraad van februari 2019 vermelden dat 

het ‘voorstel van de heer Maarten Tavernier mbt het realiseren van een 

gebiedsdekkend wandelnetwerk’ unaniem goedgekeurd werd, had ik graag 

geweten wanneer het actieplan hiervoor, zoals vermeld in de beslissing, 

verwacht kan worden. 

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 
 
 
Antwoord: 
 

Geachte provincieraadslid, 

 

Op uw schriftelijke vraag over de notulen van de provincieraad van 28 februari 

2019 kunnen wij als volgt antwoorden: 

 

De notulen van de provincieraad van 28 februari 2019 vermelden dat het 

agendapunt 33 “Goedkeuren van het voorstel van de heer Maarten Tavernier 

m.b.t. het realiseren van een gebiedsdekkend wandelnetwerk” goedgekeurd is 

door de provincieraad met 36 ja-stemmen. 

 

De inhoud van de notulen van de provincieraad van 28 februari 2019 stemt echter 

niet overeen met het resultaat van de stemming dat de voorzitter afkondigde 

tijdens de provincieraad van 28 februari 2019. Deze afkondiging is opgenomen in 

de audio-opname van de provincieraad van 28 februari 2019.  

 

Het resultaat van de stemming van agendapunt 33 “Goedkeuren van het voorstel 

van de heer Maarten Tavernier m.b.t. het realiseren van een gebiedsdekkend 

wandelnetwerk” was het volgende: 

 

“Het besluit wordt verworpen met 4 ja-stemmen, 7 onthoudingen en 25 nee-

stemmen. 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames Veerle Dejaeghere en Gerda Schotte en de heren Herman Lodewyckx 

en Maarten Tavernier. 
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De volgende raadsleden hebben zich onthouden: 

de dames Isabelle Vandenbrande en Sigrid Vandenbulcke en de heren Wim 

Aernoudt, Luc Coupillie, Johan De Poorter, Kristof Pillaert en Jan Van Meirhaeghe. 

De volgende raadsleden brengen een nee-stem uit: 

de dames Hilde Decleer, Justine Hollevoet, Els Kindt, Bieke Moerman, Sabien 

Lahaye-Battheu, Lies Laridon, Dominiek Sneppe en Martine Vanryckeghem en de 

heren Simon Bekaert, Claude Croes, Jean de Bethune, Christof Dejaegher, Patrick 

De Klerck, Immanuel De Reuse, Anthony Dumarey, Bart Naeyaert, Kurt Ravyts, 

Rik Soens, Ruben Strobbe, Martine Vanbrabant, Piet Vandermersch, Jurgen 

Vanlerberghe, Luc Vannieuwenhuyze, Wouter Vermeersch en Tom Willems.”. 

 

In de agenda van de provincieraad van september 2019 wordt de wijziging van de 

notulen van de provincieraad van 28 februari 2019, overeenkomstig de audio-

opname van deze provincieraad, opgenomen. 

 

Uw schriftelijke vraag m.b.t. het actieplan in het kader van het realiseren van een 

gebiedsdekkend wandelnetwerk is voorbarig, zolang de provincieraad zich niet 

heeft uitgesproken over de vastgestelde tegenstrijdigheid tussen de audio-

opname en de notulen. 

 

Met hoogachting 

 

Bart Naeyaert 

 

Gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie 
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JEAN DE BETHUNE 
 
 

GEDEPUTEERDE VAN ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING HOGER ONDERWIJS, EXTERNE 
RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING EN BUDGET, 
BELEIDSONDERSTEUNENDE DATAVERZAMELING, STREEKONTWIKKELING 
 
Vraag nr. S/2019/33 
van de heer Patrick De Klerck (Open VLD) 
van 11.06.2019 
 

Vraag betreffende het Noord-Zuid beleid 
 

 
Vraag: 
 

Context:  

 

Het provinciebestuur West-Vlaanderen steunt al heel lang projecten in het 

Zuiden. Tegelijk ondersteunt het initiatieven voor een groter draagvlak 

voor ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen.  

 

Graag had ik volgende specifieke vragen inzake deze materie willen 

voorleggen : 

 

- Welk bedrag wordt er jaarlijks voorzien voor projecten en hoeveel 

projecten worden er ingediend (graag een overzicht van de laatste 

5 jaar) ?; 

 

- Hoeveel worden er geselecteerd ? 

 

- Welke bedragen worden er toegekend per project ? 

 

- Werden de middelen voor deze werking recentelijk aangepast of 

niet ? 

 

- Waarop baseert de beoordelingscommissie zich om projecten al 

dan niet goed te keuren ? 

 

 
 
  



 
Provincieraad van West-Vlaanderen – Schriftelijke & mondelinge vragen – Nr. 6  –  juni 2019  7 
 

 

 

Antwoord: 
 
 

Geachte heer De Klerck,  

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw 

schriftelijke vragen met betrekking tot het Noord-Zuid-beleid.   

 

De provincie West-Vlaanderen steunt projecten in het Zuiden via het ‘provinciaal 

reglement voor financiële tussenkomst voor initiatieven in het Zuiden’. Tegelijk verleent 

zij subsidies voor initiatieven die een groter draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking 

in West-Vlaanderen beogen via het ‘provinciaal reglement wereldburgerschap 

stimuleren in West-Vlaanderen’. Dat laatste reglement trad pas eind 2014 in voege. 

 

Hieronder volgen de antwoorden op de verschillende vragen. 

 

Vraag 1: Welk bedrag wordt er jaarlijks voorzien voor projecten en hoeveel 

projecten worden er ingediend (graag een overzicht van de laatste 5 jaar)? 

 

Budget  

 2014 2015 2016 2017 
2018 

Reglement Zuiden 1.592.140 € 1.522.909 €  1.503.000 € 1.586.305 € 1.477.273 € 

Reglement 

Wereldburgerschap 

122.601 € 194.435 € 201.636 € 187.675 € 186.152 € 

 

Ingediende dossiers 

 2014 2015 2016 2017 
2018 

Reglement Zuiden 102 106 114 134 103 

Reglement 

Wereldburgerschap 

13 27 25 19 20 

 

 

Vraag 2: Hoeveel worden er geselecteerd?  

De selectie van projecten gebeurt binnen de perken van de beschikbare kredieten van 

het meerjarenplan. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal geselecteerde 

dossiers. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Reglement Zuiden 86 84 82 68 49 

Reglement 

Wereldburgerschap 

10 20 16 14 15 

 

 

Vraag 3: Welke bedragen worden er toegekend per project?  

De maximale bedragen die per project kunnen worden toegekend, zijn in de 

respectievelijke reglementen vastgelegd. U vindt het overzicht in onderstaande tabellen. 

Uitzondering vormen de aanvragen via een samenwerkingsverband en de aanvragen 

voor noodhulp – beide in het kader van het reglement voor financiële tussenkomst voor 

initiatieven in het Zuiden – waarvoor geen vast bedrag in het betreffende reglement 

bepaald is.   

 

Reglement Zuiden 
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Soort ondersteuning Bedrag Eigen inbreng 

Investeringssubsidie max. 3 schijven van 

20.000 euro 

min. 25% 

Projectsubsidie  max. 3 schijven van 

10.000 euro 

min. 25%  

Samenwerkingsovereenkomst niet gedefinieerd min. 25 %  

Noodhulp niet gedefinieerd  

 

Reglement Wereldburgerschap 

Soort ondersteuning Bedrag Eigen inbreng 

Werkingssubsidie max. 5.000 euro  

Projectsubsidie  max. 5.000 euro min. 25%  

Samenwerkingsovereenkomst max. 30.000 euro 

voor max. 3 

opeenvolgende 

jaren 

min. 25 %  

Projectoproep vastgelegd per 

oproep 

vastgelegd per oproep 

 

Vraag 4: Werden de middelen voor deze werking recentelijk aangepast of niet?  

Uitgangspunt voor het bepalen van het jaarlijkse budget in het kader van het 
‘provinciaal reglement voor financiële tussenkomst voor initiatieven in het Zuiden’ 
vormt de 1% norm, die de provincie sinds 2015 bereikt heeft en verder aanhoudt. 
Dat betekent dat 1% van de totale exploitatie-uitgaven jaarlijks aan projecten in 
het zuiden besteed wordt. Het budget voor initiatieven in het Zuiden is aldus gelinkt 
aan het globale exploitatie-budget van de provincie. 
 
Het ‘provinciaal reglement wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’, dat 
eind 2014 van start ging, vindt zijn oorsprong in twee reglementen, die eerder van 
toepassing waren en samengevoegd werden, namelijk het provinciaal reglement 
voor het ondersteunen van een Noord-Zuidevenement en het provinciaal 
subsidiereglement voor Noord-Zuid-organisaties werkzaam in West-Vlaanderen met 
het oog op educatieve activiteiten inzake Noord-Zuid-problematiek. Daarbij werden 
ook de budgetten van beide vroegere reglementen samengevoegd en bijgesteld (cf. 
verhoging in 2015). 
 

Vraag 5: Waarop baseert de beoordelingscommissie zich om projecten al dan 

niet goed te keuren? 

De adviescommissie, die bestaat uit stemgerechtigde experten uit verschillende 

sectoren met linken naar Wereldburgerschap, waarnemers uit de provincieraad en niet-

stemgerechtigde ambtenaren, baseert zich op de criteria, zoals vastgelegd in 

respectievelijk het ‘provinciaal reglement voor financiële tussenkomst voor initiatieven 

in het zuiden’ en het ‘provinciaal reglement wereldburgerschap stimuleren in West-

Vlaanderen’. Een overzicht van de criteria vindt u in bijlagen 1 en 2.    

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de deputatie, 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur, 

 

Ann TAVERNIER 

De gedeputeerde voor 

Noord-Zuidbeleid, 
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Jean DE BETHUNE 

 

Bijlage 1:  

Criteria uit het ‘provinciaal reglement voor financiële tussenkomst voor 

initiatieven in het Zuiden’: 

 

Artikel 7: 

Initiatieven in het zuiden dienen, naast duidelijke omschrijving van doelstellingen en 

doelgroep, aandacht te hebben voor de criteria zoals hieronder opgesomd. De 

bevoegde adviescommissie (art. 13 en 14) houdt met volgende criteria rekening om 

de inhoudelijke kwaliteit van het initiatief te beoordelen in functie van de 

geformuleerde doelstellingen en een advies te formuleren. 

 Het initiatief biedt een antwoord op lokaal vastgestelde basisbehoeften. 

 Het initiatief levert een bijdrage tot maatschappelijke emancipatie. 

 De doelgroep participeert aan het tot stand komen van het initiatief. 

 Het initiatief wordt democratisch bestuurd. 

 Er is aandacht voor toegankelijkheid: fysieke bereikbaarheid, financiële 

drempels, begrijpbare informatie… 

 Er is duidelijkheid over het eigenaarschap van het initiatief zowel in 

de opstartfase als na beëindiging. 

 Het initiatief streeft naar duurzaamheid. 

 Er is aandacht voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 

 Het initiatief heeft een multidisciplinair karakter. 

 Er is samenwerking met andere partners en/of aandacht voor netwerking. 

 Er is een evolutie in de initiatiefaanvragen van de indieners. 

 Conclusies worden getrokken uit (leer-)processen van vorige initiatieven. 

 De schaalgrootte van het initiatief is relevant. 

 Er is een uitgewerkte en realistische fasering/planning. 

 Er is een degelijke en realistische begroting. 

 Er is een realistische verhouding tussen de totale kost en de aangevraagde 

subsidie. 

 Er is een realistische verhouding tussen de kosten en de baten van het gehele 

initiatief. 
 Er is een financiële of logistieke inbreng van de lokale organisatie en/of 

doelgroep in het zuiden. Er zijn andere inkomstenbronnen. 

 

2.1. Specifieke voorwaarden voor investeringssubsidies aan initiatieven in het zuiden 

 

Artikel 8: 

• Er is duidelijkheid over het eigenaarschap van de grond waarop de 

infrastructuur wordt gebouwd of van het goed dat aangekocht wordt. 

• Er is een duidelijk plan van de site waarop gebouwd zal worden, met 

inplantingsplan van de gebouwen. 

• Er is een overzicht van de kosten in functie van het project. Deze 

kostenraming is opgemaakt in de lokale munt en moet omgerekend worden 

in euro (op moment van indiening). Voor bedragen van meer dan 5000 euro 

moeten externe offertes bijgevoegd worden in de lokale munt en omgerekend 

worden in euro (op moment van indiening) 

• Er is materiele, logistieke en/of financiële inbreng van de lokale bevolking. 

• De subsidiering voor investeringen kan over maximum 3 schijven van 

maximum 20.000 € gespreid worden met een maximum van 75 % van de 

totale kost. De deputatie bepaalt het totale bedrag van de subsidie en het 

eventuele aantal schijven, op basis van de geraamde kosten en van de onder 

artikel 7 vermelde criteria. 
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2.2. Specifieke voorwaarden voor projectsubsidies aan initiatieven in het zuiden 

 

Artikel 9: 

• Een overzicht van de geplande stappen en activiteiten wordt bijgevoegd. 

• De stappen die zullen worden ondernomen om het project op te volgen en 

over te dragen aan de lokale organisatie zijn duidelijk. 

• Er is duidelijkheid over de duurzaamheid van het project zelf en van de 

resultaten na het beëindigen van het project. 

• Er is een overzicht van de werkingskosten, gebruiksgoederen, 

personeelskosten, kleine investeringskosten en andere kosten in functie van 

het project. Deze kostenraming is opgemaakt in de lokale munt en moet 

omgerekend worden in euro (op moment van indiening). 

• Loonkosten komen enkel in aanmerking als ze voldoen aan alle volgende 

voorwaarden: 

o het betreft lonen in het Zuiden; 

o voor het inhuren van expertise, noodzakelijk voor het slagen van het 

initiatief; deze noodzaak is in tijd afgebakend. 

• Er is materiële, logistieke en/of financiële inbreng van de lokale bevolking. 

• Deze subsidiering kan over maximum 3 schijven van maximum 10.000 € 

gespreid worden met een maximum van 75 % van de totale kost van het 

project. 

• De deputatie bepaalt het totale bedrag van de subsidie en het eventuele 

aantal schijven, op basis van de geraamde kosten en van de onder artikel 7 

vermelde criteria. 

 

2.3. Specifieke voorwaarden voor een tussenkomst op basis van een overeenkomst 

Artikel 10: 

• De deputatie kan een overeenkomst afsluiten voor het opzetten van 

specifiek regio- of themagebonden werking in het zuiden, het 

stimuleren van professionele ondersteuning en ervaringsuitwisseling 

voor 4de pijlerorganisaties in het zuiden en/of het stimuleren van de 

samenwerking tussen 3de en 4de pijlerinitiatieven in het zuiden. 

• De deputatie kan hiervoor een oproep lanceren en het bedrag van de 

provinciale tussenkomst vastleggen. 
• Samenwerkingsverbanden bestaande uit 3de pijler organisaties en/of 4de 

pijler organisaties evenals met samenwerkingsverbanden met derden zoals 

lokale besturen en/of instellingen voor hoger onderwijs kunnen een 

gemotiveerd voorstel voor structurele acties en/of projecten, bij voorkeur door 

samenwerking, in het zuiden formuleren. Dit voorstel bevat een duidelijke 

opgave van de algemene doelstellingen, de specifieke projectdoelen, de 

verwachte resultaten, acties en activiteiten, budget en personeelsinzet. 

• De deputatie bepaalt de duur van de overeenkomst, het totale bedrag 

van de subsidie en het eventuele aantal schijven. 

 

2.4. Specifieke voorwaarden voor noodhulp in het zuiden 
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Artikel 11: 

• Voor de aanvraag van noodhulp moet geen projectaanvraagformulier 

ingediend worden, een gemotiveerde vraag volstaat. 
• De noodhulp wordt verstrekt in de vorm van geld voor de aankoop en 

levering van levensnoodzakelijke producten (voedsel, 
geneesmiddelen, onderdak, redding apparatuur…). 

• Noodhulp wordt verleend aan slachtoffers zonder onderscheid van ras, 
godsdienst, geslacht, leeftijd, nationaliteit of politieke overtuiging. 

• Beslissingen tot het verlenen van noodhulp dienen onpartijdig te zijn en 
uitsluitend in functie van de behoeften en het belang van de slachtoffers. 

• De deputatie bepaalt het totale bedrag van de subsidie. 
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Bijlage 2:  

Criteria uit het ‘provinciaal reglement wereldburgerschap stimuleren in West-

Vlaanderen’: 

 

Art. 5 - Criteria  

 

5.1 basiscriteria werkingssubsidie  

 

Om in aanmerking te komen moet de aanvragende organisatie aan volgende verplichte, 

cumulatieve criteria voldoen: 

 

• erkend zijn als NGO door de hogere overheid die voor 

Ontwikkelingssamenwerking bevoegd is, of erkend zijn als Noord-Zuid 

organisatie met bovenlokaal karakter door de deputatie; 

• hun hoofdzetel in de provincie West-Vlaanderen hebben, deel uitmaken als 

provinciale geleding van een erkende organisatie zoals hierboven vermeld of 

deel uitmaken van een organisatie die voldoet aan de voorwaarden qua werking 

zoals hierboven vermeld;  

• de werking hoofdzakelijk richten op de Noord-Zuid problematiek; 

• in West-Vlaanderen een werking hebben gerealiseerd vanuit een secretariaat in 

de provincie of daarbuiten, met tenminste het equivalent van een halftijdse 

medewerker werkzaam voor West-Vlaanderen;  

• een werking hebben met vrijwilligers georganiseerd in lokale afdelingen over 

het grondgebied van minstens 12 West-Vlaamse gemeenten waarvoor 

minimum tweemaal per jaar een vormingsactiviteit wordt opgezet;   

• op het ogenblik van de aanvraag al minimum één jaar een actieve werking 

hebben die beantwoordt aan bovenvermelde voorwaarden. 

 

5.2 basiscriteria projectsubsidie, tussenkomst op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst of subsidie in het kader van een projectoproep  

 

Om in aanmerking te komen moet aan volgende verplichte, cumulatieve criteria voldaan 

worden: 

 

Het initiatief: 

 

• informeert, sensibiliseert en/of zet aan tot verantwoord wereldburgerschap 

door middel van het aanreiken van informatie langs verschillende kanalen; 

• heeft minstens een informatief en educatief luik;   

• legt op een bewuste, actieve manier een Noord-Zuid link;  

• heeft een bovenlokaal karakter en een regionale uitstraling;  

• biedt een antwoord op vastgestelde noden in het werkveld (blinde vlekken, 

weinig bereikte doelgroepen, vernieuwende werkvormen, nieuwe inhoudelijke 

klemtoon binnen de Noord-Zuid problematiek…); 

• is ingebed in het bredere Noord-Zuid werkveld: er is aandacht voor andere 

initiatieven, openheid tot samenwerking en streven naar complementariteit en 

elkaar versterken;  

• heeft aandacht voor duurzaamheidsaspecten;  

• vertoont groei in geval van terugkerend initiatief, dit kan kwantitatief 

(verbreding partners en doelpubliek) en/of kwalitatief (verdieping inhoud) zijn; 

• heeft enkel betrekking op kosten gemaakt na het indienen van de aanvraag. 

 

 

5.3 algemene beoordelingscriteria 

 

Volgende punten worden door de bevoegde adviescommissie (art. 6) in de weging 

meegenomen om een advies aan de deputatie te formuleren: 
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Het initiatief: 

 

• streeft naar gedragsverandering door mensen een handelingsperspectief aan te 

bieden; 

• komt indien mogelijk tot stand via het opzetten van een (sector overschrijdend) 

samenwerkingsverband; 

• heeft aandacht voor Fair Trade; 

• heeft meerdere publieke acties gedurende de looptijd; 

• betrekt diverse organisaties die niet specifiek gerelateerd zijn aan Noord-Zuid 

werking. 
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Vraag nr. S/2019/36 
van de heer Jan Van Meirhaeghe (N-VA) 
van 25.06.2019 
 

Vraag betreffende het gewijzigd provinciaal subsidiereglement voor internationaal 

onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen 
 
Vraag: 
 

Geachte, 

 

Gezien de vragen die ik over agendapunt 31 (Goedkeuren van het provinciaal 

subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage- en 

onderzoekservaringen) in de commissievergadering van 12 juni ’19 stelde niet 

of onvolledig werden beantwoord, ook niet in het verslag, stel ik ze nu 

nogmaals schriftelijk.  

 

En ik vul aan met enkele bijkomende vragen. 

 

In de periode 2016-2018 kregen ongeveer 313 studenten en 68 docenten van 

West-Vlaamse instellingen de kans om met provinciale subsidie een langdurige 

internationale ervaring op te doen in uiteenlopende disciplines en op diverse 

locaties… . 

 

Ik had graag volgende gegevens bekomen voor de periode 2016-2018: 

 
- Een overzicht van het aantal studenten per jaar die konden genieten 

van de beurs. 

 

- Een overzicht van het aantal docenten per jaar die konden genieten van 

de beurs. 

 

- De landen waar de stages plaatsvonden. 

 

- Een overzicht van de disciplines/domeinen/sectoren waarin stage werd 

gelopen. 

 

- Een overzicht van de duur van deze stages. 

 

- Het gemiddeld bedrag dat werd toegekend aan studenten of pas 

afgestudeerden.  

 

- Het gemiddeld bedrag dat werd toegekend aan docenten 

. 

- De minimum- en maximumbedragen die werden toegekend. 

 

- Werden evaluatie rapporten opgemaakt? Hoeveel? Kunnen die bezorgd 

worden? 

 
Dank alvast voor uw antwoorden. 
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Antwoord: 
 

 
Geacht provincieraadslid, 

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw 

schriftelijke vragen met betrekking tot het provinciaal subsidiereglement voor 

internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. Dit antwoord omvat de in 

‘vraag 1’ opgevraagde gegevens voor de periode 2016-2018. 

 

Overzicht van het aantal studenten per jaar die konden genieten van de beurs 

 

2016 2017 2018 totaal 

76 123 114* 313 

 

* voor 2018 werden de aanvragen van 114 studenten goedgekeurd. Eén van die 114 

studenten is uiteindelijk niet naar het buitenland vertrokken, waarbij de toegekende subsidie 
dan ook niet uitbetaald werd. In onderstaande tabellen zijn gegevens over die aanvraag dan 

ook niet verder opgenomen. 
 

 

Overzicht van het aantal docenten per jaar die konden genieten van de beurs 

 

2016 2017 2018 totaal 

18 20 30 68 

 

 

De landen waar de stages plaatsvonden 

 

2016 2017 2018 

Cambodja  2 Argentinië 1 Armenië 1 

China 12 Benin 1 Benin 4 

Ecuador 1 Brazilië 2 Bolivia 4 

Ethiopië 1 Cambodja 2 Brazilië 2 

Gambia 7 China 11 Cambodja 5 

Ghana 4 Colombia  2 China 8 

India 10 Ecuador  2 Colombia 2 

Jordanië 1 Filipijnen 3 Ethiopië 1 

Kenia 3 Gambia  6 Gambia 23 

Marokko 1 Ghana 3 Ghana 1 

  



 
Provincieraad van West-Vlaanderen – Schriftelijke & mondelinge vragen – Nr. 6  –  juni 2019  16 
 

 

 

Mexico 3 India 15 India 12 

Nicaragua 2 Indonesië 4 Indonesië 1 

Oeganda 14 Kenia  2 Kazachstan 1 

Palestina  1 Mexico  1 Kenia 3 

Peru 1 Oeganda 24 Kosovo 1 

Rwanda 1 Peru 3 Marokko 2 

Senegal 1 Rwanda 2 Nepal 1 

Sri Lanka  1 Suriname 8 Oeganda 23 

Suriname 9 Tanzania 12 Peru 2 

Togo 2 Togo 1 Rwanda 2 

Vietnam 1 Vietnam 1 Suriname  3 

Zambia 5 Zambia  17 Tanzania  5 

Zuid-Afrika 11 Zuid-Afrika 20 Togo 1 

    Zambia 11 

    Zuid-Afrika 24 

 

 

Overzicht van de disciplines/domeinen/sectoren waarin stage werd gelopen 

 

2016 

Energiemanagement 1 

Ergotherapie  2 

Gezondheidszorg, paramedische beroepen 6 

Gezondheidszorg, verpleeg- & vroedkunde 14 

Handelswetenschappen en bedrijfskunde 5 

Industrieel productontwerpen  1 

Industriële wetenschappen en technologie - Bioscience 1 

Industriële wetenschappen en technologie - Bouwkunde 1 

Industriële wetenschappen en technologie - Elektromechanica 2 

Journalistiek  2 

Laboratoriumtechnologie 1 

Master geschiedenis (Manama Beleidseconomie)  1 

New media & communication technology 2 

Onderwijs 21 

Operations research en Machine learning  1 

Postgraduaat duurzame ontwikkeling 7 

Postgraduaat noord-zuid 2 

Sociaal-Agogisch Werk 17 

Sport en bewegen  1 

Toegepaste architectuur  2 

Toegepaste gezondheidswetenschappen 2 

Toegepaste psychologie 2 

 

2017 

Agro- en Biotechnologie 4 

Onderwijs 31 

Biomedische labtechnicus 2 

Energiemanagement 1 
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Ergotherapie 5 

Gezondheidszorg, paramedische beroepen 8 

Gezondheidszorg, verpleeg- & vroedkunde 40 

Handelswetenschappen en bedrijfskunde 12 

Industrieel Product Ontwerp 3 

Industriële wetenschappen en technologie - Bouwkunde 2 

Industriële wetenschappen en technologie - Materiaalkunde 1 

Industriële wetenschappen en technologie - Natuurkunde 1 

Journalistiek 2 

Master in Industriële Wetenschappen 1 

Master of Arts (Oosterse talen en culturen - China) 1 

New Media & Communication tech 4 

Sociaal-Agogisch Werk 14 

Toegepaste architectuur 2 

Toegepaste gezondheidswetenschappen 3 

Toegepaste Informatica 2 

Toegepaste psychologie  2 

Toerisme en Recreatie  1 

Nederlands, communicatie, NT2 1 

 

2018 

Agro- en biotechnologie 8 

Ba-na-ba Bio Informatica 1 

Boekhouding 1 

Digital arts and entertainment 1 

Energiemanagement 1 

Ergotherapie 7 

Gezondheidszorg, verpleeg- & vroedkunde 42 

Gezondheidszorg, paramedische beroepen 3 

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 12 

Industrieel ontwerp 2 

Industriële Wetenschappen - Chemie 1 

Master Industriële Wetenschappen (Bouwkunde) 2 

New media en communication technologies 4 

Onderwijs 37 

Sociaal-Agogisch Werk 12 

Toegepaste architectuur 1 

Toegepaste gezondheidswetenschappen 4 

Toegepaste psychologie 2 

Toerisme en recreatie 1 

Sport en bewegen 1 
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Overzicht van de duur van deze stages 

 

2016 

2 weken (docenten 18 

tussen 2 & 4 maanden (studenten) 55 

langer dan 4 maanden (studenten) 21 

 

2017 

2 weken (docenten 20 

tussen 2 & 4 maanden (studenten) 110 

langer dan 4 maanden (studenten) 13 

 

2018 

2 weken (docenten 30 

tussen 2 & 4 maanden (studenten) 103 

langer dan 4 maanden (studenten) 10 

 

Het gemiddelde bedrag dat werd toegekend aan studenten of pas 

afgestudeerden 

 

De bedragen variëren van 1.250, 2.000, 2.500 tot 4.000 euro. 

 

Gemiddelde bedragen: 

 

2016 1.914 euro 

2017 1.705 euro 

2018 1.570 euro 

 

Het gemiddelde bedrag dat werd toegekend aan docenten 

 

Aan docenten wordt normaliter een bedrag van 1.250 euro toegekend. Over de periode 

2016-2018 werd voor 6 dossiers een bedrag van 625 euro toegekend.  

 

De minimum- en maximumbedragen die werden toegekend 

 

Het minimumbedrag bedroeg 625 euro; het maximumbedrag 4.000 euro. 

 

Werden evaluatie rapporten opgemaakt? Hoeveel? Kunnen die bezorgd 

worden? 

 

Conform de bepaling van het artikel 6 van het provinciale reglement m.b.t. de 

uitbetaling wordt het saldo van 25% uitbetaald na ontvangst van de inhoudelijke 

evaluatie. Dat evaluatieverslag moet uiterlijk 1 maand na afloop van het project 

ingediend worden.  

 

De evaluatieverslagen worden in een papieren versie aan dienst EEIS bezorgd.  

Het archief van evaluatieverslagen kunt u ter plaatse in dienst EEIS raadplegen. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur, 

 

 

Ann Tavernier 

De gedeputeerde voor Externe relaties 

en Europese programma’s   

 

 

Jean de Bethune 
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Vraag nr. S/2019/37 

van de heer Jan van Meirhaeghe (N-VA) 
van 25.06.2019 
 

Vraag betreffende het gewijzigd provinciaal subsidiereglement voor internationaal 

onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen: medische sector 
 
Vraag: 
 

Geachte, 

 

In de periode 2016-2018 kregen ongeveer 313 studenten en 68 docenten van 

West-Vlaamse instellingen de kans om met provinciale subsidie een langdurige 

internationale ervaring op te doen in uiteenlopende disciplines en op diverse 

locaties… . 

 

Hoeveel van die stages betreft de medische- en zorgsector?  

 

Over die stages in de medische- en zorgsector had ik graag volgende gegevens 

bekomen:  
- Een overzicht van het aantal studenten per jaar die konden genieten van 

de beurs. 

- Een overzicht van het aantal docenten per jaar die konden genieten van 

de beurs. 

- De landen waar de stages plaatsvonden. 

- Indien mogelijk : een overzicht van de medische disciplines waarin stage 

werd gelopen. 

- Een overzicht van de duur van deze stages. 

- Het gemiddeld bedrag dat werd toegekend aan studenten of pas 

afgestudeerden. 

- Het gemiddeld bedrag dat werd toegekend aan docenten. 

- De minimum- en maximumbedragen die werden toegekend. 

- Werden evaluatie rapporten opgemaakt? Hoeveel? Kunnen die bezorgd 

worden? 

 
Dank alvast voor uw antwoorden. 
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Antwoord: 
 
 

 
Geacht provincieraadslid, 

 

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw 

schriftelijke vragen met betrekking tot het provinciaal subsidiereglement voor 

internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. Dit antwoord omvat de in 

‘vraag 2’ opgevraagde gegevens voor de periode 2016-2018, waarbij het specifiek gaat 

over stages in de medische en zorgsector. 

 

Overzicht van het aantal studenten en docenten per jaar die konden genieten 

van de beurs 

 

2016 2017 2018 totaal 

22 53 52 127 

 

De landen waar de stages plaatsvonden 

 

In 2016 hadden de stages plaats in China, Oeganda en Zuid-Afrika, in 2017 in India, 

Oeganda en Zuid-Afrika en in 2018 in Gambia, Oeganda en Zuid-Afrika. 

 

Overzicht van de disciplines/domeinen/sectoren waarin stage werd gelopen 

 

2016 

Ergotherapie  2 

Gezondheidszorg, paramedische beroepen 6 

Gezondheidszorg, verpleeg- & vroedkunde 14 

 

2017 

Ergotherapie 5 

Gezondheidszorg, paramedische beroepen 8 

Gezondheidszorg, verpleeg- & vroedkunde 40 
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2018 

Ergotherapie 7 

Gezondheidszorg, verpleeg- & vroedkunde 42 

Gezondheidszorg, paramedische beroepen 3 

 

Overzicht van de duur van deze stages 

 

De stages in de medische en zorgsector bevinden zich hoofdzakelijk in de categorie 

‘tussen de 2 & 4 maanden’. 

 

Het gemiddelde bedrag dat werd toegekend aan studenten of pas 

afgestudeerden 

 

De bedragen, toegekend voor stages van studenten in de medische en zorgsector, 

bedragen gemiddeld tussen de 1.250 en 2.000 euro. 

 

Het gemiddelde bedrag dat werd toegekend aan docenten 

 

De bedragen, toegekend voor stages van docenten in de medische en zorgsector, 

bedragen gemiddeld 1.250 euro. 

 

De minimum- en maximumbedragen die werden toegekend 

 

Het minimumbedrag bedroeg 1.250 euro; het maximumbedrag 4.000 euro. 

 

Werden evaluatie rapporten opgemaakt? Hoeveel? Kunnen die bezorgd 

worden? 

 

Conform de bepaling van het artikel 6 van het provinciale reglement m.b.t. de 

uitbetaling wordt het saldo van 25% uitbetaald na ontvangst van de inhoudelijke 

evaluatie. Dat evaluatieverslag moet uiterlijk 1 maand na afloop van het project 

ingediend worden.  

De evaluatieverslagen worden in een papieren versie aan dienst EEIS bezorgd. Het 

archief van evaluatieverslagen kunt u ter plaatse in dienst EEIS raadplegen. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

 

De directeur, 

 

 

 

 

Ann Tavernier 

De gedeputeerde voor Externe relaties en 

Europese programma’s   

 

 

 

Jean de Bethune 
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Vraag nr. S/2019/40 
van de heer Luc Coupillie (N-VA) 
van 09.07.2019 
 

Vraag betreffende Hoger onderwijs, subsidies buitenlandse contacten 
 
Vraag: 

 

Geachte 

 

In het kader van haar internationaliseringsbeleid, haar economisch beleid en 

van haar Noord-Zuid politiek, stimuleert de Provincie West-Vlaanderen 

internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. 

 

Er is een subsidie bedoeld voor projecten die plaatsvinden in één van de DAC 

landen of in West-Vlaanderen wanneer het projecten voor inkomende 

onderzoekers betreft. 

  

De volgende West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs komen aan bod:  

Howest, VIVES, UGent Campus Kortrijk, Kulak, KU Leuven Technologiecampus 

Oostende en KU Leuven Campus Brugge. 

De subsidie kan worden aangevraagd door: 

 

- de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs voor hun studenten 

(a) 

 

- individuele, afgestudeerde  jongeren aan het hoger onderwijs met 

domicilie in West-Vlaanderen (b) 

 

- de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs voor hun eigen 

medewerkers of deze verbonden aan hun partnerinstelling in één van 

de DAC landen (c) 

 

In december 2017 kregen we een schriftelijk antwoord op onderstaande vragen 

voor de periode tot en met 2017. Graag nu een vervolg tot en met het tijdstip 

waarop het oude subsidie regelement afloopt (evolutieverslag): 

 
1) Er worden twee indieningsrondes voorzien, die respectievelijk worden 

afgesloten op 31 mei en 7 november. Hoeveel dossiers werden er 

betreffend voor 2018 & 2019 ingediend en hoeveel werden er 

weerhouden? Wat is het totale subsidiebedrag dat in 2018 & 2019 

hiervoor werd toegekend?  

2) Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag 

voor de hoger genoemde begunstigden a, b en c. 

3) Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag 

binnen de hoger genoemde groep begunstigden a  wat betreft de 

onderwijsinstelling, hetzij Howest, VIVES, UGent Campus Kortrijk, 

Kulak, KU Leuven Technologiecampus Oostende of hetzij KU Leuven 

Campus Brugge. 

4) Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag 

binnen de hoger genoemde groep begunstigden c  wat betreft de 

onderwijsinstelling, hetzij Howest, VIVES, UGent Campus Kortrijk, 

Kulak, KU Leuven Technologiecampus Oostende of hetzij KU Leuven 

Campus Brugge. 

5) Hoeveel dossiers werden er weerhouden voor de groep a voor 

studenten waarvan hun domicilie niet in West-Vlaanderen ligt? 
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6) Hoeveel dossiers werden er goedgekeurd voor inkomende onderzoekers 

en wat is hier het totale subsidiebedrag? 

 

Dank voor de antwoorden. 

 
Antwoord 
digitaal verstuurd 19.07.2019 

 
Geacht provincieraadslid, 

 

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw 

schriftelijke vraag over ‘Hoger onderwijs, subsidies buitenlandse contacten’.  

 

Het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale onderwijs-, stage- 

en onderzoekservaringen liep af op 31 december 2018. In 2019 werden nog geen 

nieuwe dossiers goedgekeurd. 

 

De subsidie in het kader van het vermelde reglement kon worden aangevraagd door: 

- de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs voor hun studenten (a) 
- individuele, afgestudeerde jongeren aan het hoger onderwijs met domicilie in West-

Vlaanderen (b) 
- de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs voor hun eigen medewerkers of 

deze verbonden aan hun partnerinstelling in één van de DAC landen (c) 
 

Vraag 1 

Er worden twee indieningsrondes voorzien, die respectievelijk worden afgesloten op 31 

mei en 7 november. Hoeveel dossiers werden er betreffend voor 2018 & 2019 

ingediend en hoeveel werden er weerhouden? Wat is het totale subsidiebedrag dat 

hiervoor werd toegekend?  

 

Hieronder volgt het overzicht van het aantal ingediende en weerhouden dossiers 

samen met het toegekende subsidiebedrag per indieningsronde. 

 

indieningsronde 
 
aantal 
ingediend 

 
aantal 

weerhouden 

 
subsidiebedrag in 

euro 

2018 
mei 29 17 17.650 

november 179 126 194.000 
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Vraag 2 

 

Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag voor de hoger 

genoemde begunstigden? 

 

periode 
studenten 

jong 
afgestudeerde

n 

docenten/onderzoeker
s 
 

A € % A € % A € % 

201
8 

mei 
4 5.000 

28,3
3 

0 0 0 13 12.650 71,67 

novembe

r 

10

9 

172.75

0 

89,0

5 
0 0 0 17 21.250 10,95 

 

Noot: % = verhouding € t.o.v. totaal uitgekeerd subsidiebedrag 

 

 

Vraag 3 

 

Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag binnen de hoger 

genoemde groep begunstigden studenten (a) wat betreft de onderwijsinstelling, hetzij 

Howest, VIVES, UGent Campus Kortrijk, Kulak, KU Leuven Technologiecampus 

Oostende of hetzij KU Leuven Campus Brugge? 

 

periode 

Howest 
 

KU Leuven 
 

UGent 
 

VIVES 
 

A € % A € % A € % A € % 

2018 
mei 0 0 0 0 0 0 1 1.250 25,00 2 2.500 50,00 

november 27 45.000 26,05 2 5.000 2,89 0 0 0 76 11.700 67,72 

 

periode 

Zowe 
 

A € % 

2018 
mei 1 1.250 25,00 

november 4 5.750 3,34 

 

Noot: % = verhouding € t.o.v. totaal toegekende € aan studenten uit tabel vraag 2 

 

 

Vraag 4 

 

Wat is de procentuele verhouding in aantal dossiers en subsidiebedrag binnen de hoger 

genoemde groep begunstigden (c) wat betreft de onderwijsinstelling, hetzij Howest, 

VIVES, UGent Campus Kortrijk, Kulak, KU Leuven Technologiecampus Oostende of 

hetzij KU Leuven Campus Brugge? 

 

periode 

Howest 

 

KU 

Leuven 

 

UGent 

 

VIVES 

 

A € % A € % A € % A € % 

201

8 

mei 3 3.75

0 

29,6

4 

0 0 0 1 1.25

0 

9,8

9 

9 7.650 60,4

7 

novemb

er 

4 5.00

0 

23,5

3 

0 0 0 0 0 0 1

3 

16.25

0 

76,4

7 

 

Noot: % = verhouding € t.o.v. totaal toegekende € aan docenten/onderzoekers uit tabel 

vraag 2 
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Vraag 5 

 

Hoeveel dossiers werden er weerhouden voor de groep a voor studenten waarvan hun 

domicilie niet in West-Vlaanderen ligt?  

 

indieningsronde percentage  

2018 
mei 0/4 studenten 

november 17/109 studenten (15,59%) 

 

 

Vraag 6 

 

Hoeveel dossiers werden er goedgekeurd voor inkomende onderzoekers en wat is hier 

het totale subsidiebedrag?  

 

periode 
inkomende onderzoekers 

A € 

2018 mei 1 1.250 

 november 0 0 

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

 

De directeur, 

 

 

 

 

Ann Tavernier 

De gedeputeerde voor Externe relaties en 

Europese programma’s,   

 

 

 

Jean de Bethune 
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Vraag nr. S/2019/42 
van de heer Maarten Tavernier (Groen) 
van 24.06.2019 
 
Vraag betreffende uitbetaling subsidiebedrag aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem 
 
Vraag: 

 

Geachte,  

 

Uit de rekening 2018 bleek dat een dubbel subsidiebedrag aan de 

luchthaven Kortrijk-Wevelgem uitbetaald werd, 1x aan de WIV West-

Vlaamse Intercommunale Vliegveld, 1x aan de NV internationale 

luchthaven Kortrijk-Wevelgem. 

 

Uit het mailverkeer dat ik had met de griffie blijkt dat dit 1x over de 

subsidie van 2018 zou gaan, 1x over de subsidie 2017. Het blijkt dat ook 

voorgaande jaren subsidies niet in hetzelfde kalenderjaar zouden 

uitbetaald geweest zijn als toegekend.  

 

Graag wens ik daarom de volgende vragen te stellen:  

 

- Sinds wanneer betaalt de provincie een dergelijke subsidie aan de 

luchthaven Kortrijk-Wevelgem?  

 

- Graag ontvang ik van deze subsidies in de loop van de jaren een 

overzicht van wanneer de toelage voor welk kalenderjaar werd 

toegekend en uitbetaald 

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 
 
Antwoord: 
 
Digitaal verstuurd 25.07.2019  
 

Geacht provincieraadslid,  

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen 

uw schriftelijke vragen met betrekking tot de uitbetaling van de toelagen aan 

de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. 

 

 

Graag geven wij hierbij antwoorden op uw vragen. 

1. Sinds wanneer betaalt de provincie een dergelijke subsidie aan de 

luchthaven Kortrijk-Wevelgem? 

 

Volgend op de beslissing van de deputatie dd. 04/06/2009 par. nr. 110 

waarbij goedkeuring werd verleend aan het voorstel tot invordering 

van de concessievergoedingen 2007-2008-2009 en waarbij principieel 

beslist werd een subsidie aan de West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem – Bissegem (WIV) toe te kennen, werd de eerste 

toelage betaald in 2009 (voor de jaren 2007, 2008 en 2009). 
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2. Graag ontvang ik van deze subsidies in de loop van de jaren een overzicht van 

wanneer de toelage voor welk kalenderjaar werd toegekend en uitbetaald. 

 

In onderstaand overzicht kan u de toelages voor de afgelopen jaren vinden; 

 

Begunstigde 
Bedrag 

Datum 

betaald 
Omschrijving 

Internationale Luchthaven Kortrijk-

Wevelgem NV (ILKW) 
28.994,62 19/12/2018 Provinciale toelage 2018 

West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
28.508,00 23/01/2018 Provinciale toelage 2017 

West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
27.773,74 25/01/2017 Provinciale toelage 2016 

West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
29.507,10 18/11/2015 Provinciale toelage 2015 

West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
36.663,92 12/12/2014 Provinciale toelage 2014 

West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
36.252,60 26/08/2013 Provinciale toelage 2013 

West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
35.731,00 12/09/2012 Provinciale toelage 2012 

West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
34.473,20 12/12/2011 Provinciale toelage 2011 

West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
33.397,22 24/12/2010 Provinciale toelage 2010 

West-Vlaamse Intercommunale 

Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
97.000,00 21/12/2009 

Provinciale toelage 2007 

+ 2008 + 2009 

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,  

Met de meeste hoogachting, 

 

De directeur, 

 

 

 

Ann TAVERNIER 

De gedeputeerde voor Economie,  

 

 

 

Jean DE BETHUNE 
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Vraag nr. S/2019/44 

van 31.07.2019  

van de heer P. De Klerck (Open VLD) 

 

Vraag betreffende Noord-Zuid beleid – opvolgingsvraag 

 

 

 

Eerder stelde ik reeds een vraag inzake “projecten met het Zuiden”.  

 

In navolging van het antwoord dat ik mocht ontvangen, graag nog volgende bijkomende 

vraagstelling ter verdere verduidelijking: 

 

- Klopt het dat er slechts voor 49 van de 103 dossiers een knoop werd doorgehakt in 

2018? 

 

- Graag een overzicht (naam organisatie en toegekend bedrag voor 2018 en volgende 

jaren en totaal bedrag van project) van de goedgekeurde dossiers voor 2018. 

 

- Bestaat er hierover een publicatie ? 

 

- Globaal wordt vastgesteld dat de grote NGO’s gemakkelijker dossiers indienen voor 

zeer grote bedragen en kleine organisaties het soms moeilijker hebben. Kunnen de 

kleinere organisaties worden ondersteund (door de provincie of andere organisaties) bij 

het indienen van dossiers ? 

 

Is het een te onderzoeken piste om het maximum provinciaal subsidiebedrag te laten 

zakken, om zodoende meer organisaties de mogelijkheid op subsidie te verschaffen ? 

 

Hoogachtend, 

 

Patrick  De Klerck  
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Antwoord: 

 

Mijnheer De Klerck, 

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw 

opvolgingsvraag dd. 31/07/2019 met betrekking tot ‘projecten in het Zuiden’.   

 

Zoals vermeld in het antwoord op uw eerdere schriftelijke vraag steunt de provincie 

West-Vlaanderen projecten in het Zuiden via het ‘provinciaal reglement voor financiële 

tussenkomst voor initiatieven in het Zuiden’.  

 

Hieronder volgen de antwoorden op de verschillende deelvragen. 

 

Vraag 1: Klopt het dat er slechts voor 49 van de 103 dossiers een knoop werd 

doorgehakt in 2018? 

In 2018 werden in totaal 103 dossiers ingediend in het kader van het reglement voor 

intitiatieven in het Zuiden: 98 projectaanvragen, 3 noodhulpdossiers en 2 aanvragen 

naar aanleiding van een call voor gemeenten. Van die laatste 2 werd 1 dossier 

geannuleerd.  

 

Van de 98 ingediende projectaanvragen keurde de deputatie 32 dossiers goed in zitting 

en op budget 2018 en 21 dossiers in zitting en op budget 2019. Verder keurde de 

deputatie 42 dossiers af. 3 dossiers, waarover bijkomende informatie werd opgevraagd, 

werden uiteindelijk niet verder opgevolgd wegens het uitblijven van een antwoord. 

Er werden in 2018 in totaal 49 dossiers goedgekeurd: 15 dossiers werden ingediend in 

2017 en om budgettaire redenen goedgekeurd in 2018; 32 dossiers werden ingediend 

en goedgekeurd in 2018; 2 dossiers ingediend in 2017, waarover het Wereldhuis 

bijkomende info ontving in 2018, werden eveneens in 2018 goedgekeurd. 

 

Samengevat komt het erop neer dat de adviescommissie de aanvragen inhoudelijk 

beoordeelt en een afweging (benchmark) maakt i.f.v. budgettaire ruimte. Het indienen 

én goedkeuren van de dossiers gebeurt niet altijd in hetzelfde kalenderjaar, omwille van 

enerzijds voorwaarden die worden opgelegd en anderzijds de beschikbare budgettaire 

ruimte. 
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Vraag 2: Graag een overzicht (naam organisatie en toegekend bedrag voor 

2018 en volgende jaren en totaal bedrag van project) van de goedgekeurde 

dossiers voor 2018. 

Overzicht goedgekeurde projectaanvragen waarbij een aantal voorwaarden werden 

opgelegd na de 2de adviescommissie van 2017 (7/11/2017) – budget 2018 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

Project- 

nummer 

Naam organisatie Totaal 

toegekend 

bedrag 

Toegekend 

voor 2018 

Voorzien op 

budget 2019 

Voorzien op 

budget 

2020 

NZ-2017-004 Steungroep New 

Laetare 

7 925 EUR 6 340 EUR 1 585 EUR  

NZ-2017-068 VZW Bevordering 

van de 

Interculturele 

Samenwerking met 

het Zuiden 

7 509,48 EUR 6 000 EUR 1 509,48 EUR  

NZ-2017-070 Sociaal Fonds van 

de Burgemeester 

van Torhout 

47 697,75 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR 7 697,75 EUR 

NZ-2017-071 Zusters van de H. 

Vincentius 

10 204 EUR 8 164 EUR 2 040 EUR  

NZ-2017-079 Werkgroep Ranchi 8 000 EUR 6 400 EUR 1 600 EUR  

NZ-2017-080 Werkgroep Ranchi 2 000 EUR 1 600 EUR 4 00 EUR  

NZ-2017-081 Werkgroep Ranchi 29 952 EUR 20 000 EUR 9 952 EUR  

NZ-2017-083 Vzw Kitanda 58 818 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR 18 818 EUR 

NZ-2017-086 Imazighen vzw 7 487 EUR 5 990 EUR 1 497 EUR  

NZ-2017-091 Educate Me – 

Cameroon 

20 000 EUR 16 000 EUR 4 000 EUR  

NZ-2017-092 Butterflypads.org 3 663 EUR 2 900 EUR 763 EUR  

NZ-2017-094 Howest 33 392 EUR 20 000 EUR 13 392 EUR  

NZ-2017-097 Curieus-L 40 000 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR  

NZ-2017-102 CAAJE 7 400 EUR 5 920 EUR 1 480 EUR  

NZ-2017-109 Wanyuri 59 794 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR 19 794 EUR 
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Overzicht goedgekeurde projectaanvragen na de 1ste adviescommissie van 2018 

(15/05/2018) – budget 2018 
Project- 

nummer 

Naam organisatie Totaal 

toegekend 

bedrag 

Toegekend 

voor 2018 

Voorzien op 

budget 2019 

Voorzien op 

budget 

2020 

Voorzien 

op budget 

2021 

NZ-2017-082 Actie scholen Nepal 

vzw 

3876 EUR 3100 EUR 776 EUR   

NZ-2017-089 Morning tears 

België 

30 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR  

NZ-2018-005 Himalayan Projects 15 700 EUR 12 500 EUR 3 200 EUR   

NZ-2018-006 Kudimba 

Foundation België 

20 000 EUR 16 000 EUR 4 000 EUR   

NZ-2018-009 Vzw Bakaya 

vrienden 

40 000 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR   

NZ-2018-011 Vzw Kitanda 29 625 EUR 20 000 EUR 9 625 EUR   

NZ-2018-012 Vzw Samcoe 15 344 EUR 12 275 EUR 3 069 EUR   

NZ-2018-013 Vzw Samcoe 4 345 EUR 3 500 EUR 845 EUR   

NZ-2018-014 Educate Me – 

Cameroon 

18 690 EUR 14 900 EUR 3 790 EUR   

NZ-2018-017 Editsa Malawi 6 534 EUR 5 200 EUR 1 334 EUR   

NZ-2018-018 Ethiopië: 

“Overleven … een 

droom” 

10 875 EUR 8 700 EUR 2 175 EUR   

NZ-2018-019 Hope For The 

Children 

26 000 EUR 20 000 EUR 6 000 EUR   

NZ-2018-020 Werkgroep Ranchi 27 149 EUR 15 000 EUR 12 149 EUR   

NZ-2018-021 Steungroep New 

Laetare 

16 000 EUR 12 800 EUR 3 200 EUR   

NZ-2018-024 El Camino del 

Corazon Vzw 

6 722 EUR 5 300 EUR 1 422 EUR   

NZ-2018-025 Werkgroep Ranchi 9 800 EUR 7 800 EUR 2 000 EUR   

NZ-2018-026 Werkgroep Ranchi 1 400 EUR 1 100 EUR 300 EUR   

NZ-2018-027 Werkgroep Ranchi 2 900 EUR 2 300 EUR 600 EUR   

NZ-2018-028 Werkgroep Ranchi 800 EUR 600 EUR 200 EUR   

NZ-2018-029 Werkgroep Ranchi 600 EUR 480 EUR 120 EUR   

NZ-2018-030 Werkgroep Ranchi 2 750 EUR 2 200 EUR 550 EUR   

NZ-2018-031 Werkgroep Haku 25 900 EUR 20 000 EUR 5 900 EUR   

NZ-2018-034 OSBU 11 000 EUR 8 800 EUR 2 200 EUR   

NZ-2018-035 Thaismiles vzw 17 870 EUR 14 300 EUR 3 570 EUR   

NZ-2018-039 Steungroep Patrick 

Hanssens 

39 350 EUR 20 000 EUR 19 530 EUR   
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NZ-2018-040 Steungroep Patrick 

Hanssens 

8 224 EUR 6 500 EUR 1 724 EUR   

NZ-2018-044 Kortsom vzw 28 448 EUR 20 000 EUR 8 448 EUR   

NZ-2018-046 Protos vzw 

(Samenwerkings-

overeenkomst) 

75 000 EUR 24 700 EUR 39 900 EUR 10 400 EUR  

NZ-2018-051 Campus ten 

Bunderen 

Moorslede 

8 544 EUR 6 800 EUR 1 744 EUR   

NZ-2018-052 Samaccol PLUS 4 000 EUR 3 000 EUR 1 000 EUR   

NZ-2018-053 Origo 29 450 EUR 20 000 EUR 9 450 EUR   

NZ-2018-054 Via Don Bosco 

(Samenwerkings- 

overeenkomst) 

15 200 EUR 12 000 EUR 3 200 EUR   

NZ-2018-057 Vrienden van 

Tshilomba vzw 

44 937 EUR 15 000 EUR 15 000 EUR 14 937 EUR  

NZ-2018-058 11.11.11 

(Samenwerkings- 

overeenkomst) 

508 188.06 EUR 84 094.06 E

UR 

169 094 EUR 170 000 EUR 85 000 EUR 

 

Vraag 3: Bestaat er hierover een publicatie?  

 Sinds de start van de campagne Word Wereldburger (eind 2015) publiceerde het 

Wereldhuis inspiratiegidsen over verschillende thema’s die aan bod komen in de 

provinciale Noord-Zuidwerking. Inspiratiegidsen, waarin exclusief op de Zuidwerking 

ingegaan wordt, zijn inspiratiegids reglement Zuiden en inspiratiegids sprekende 

beelden uit het Zuiden.  

 

In de voorstellingsbrochure Word Wereldburger is ook ruim plaats voorzien voor de  

Zuidwerking.  

 

Online is een wereldkaart beschikbaar, waarop alle door de provincie ondersteunde 

projecten sinds 2010 te vinden zijn.  

 

De mogelijkheden worden onderzocht om in de toekomst via een digitale beheerstool de 

goedgekeurde projecten ruimere bekendheid te geven.  

 

Vraag 4: Globaal wordt vastgesteld dat de grote NGO’s gemakkelijker dossiers 

indienen voor zeer grote bedragen en kleine organisaties het soms moeilijker 

hebben. Kunnen de kleinere organisaties worden ondersteund (door de 

provincie of andere organisaties) bij het indienen van dossiers? 

 

Het klopt dat NGO’s dossiers indienen voor eerder grote bedragen en dat vooral in het 

kader van een steunaanvraag op basis van een overeenkomst. NGO’s zijn het gewoon 

om in een programma-logica te werken en grotere dossiers over meerdere jaren te 

spreiden, terwijl vierde pijlers eerder projectmatig werken.  

 

Binnen de financiering van het type ‘ondersteuning op basis van een overeenkomst’ 

streeft de provincie naar pijleroverschrijdende samenwerking. Daarbij dienen NGO’s – 

wegens hun ervaring met het schrijven van dossiers – meestal de gezamenlijke 

aanvraag in en zijn partners uit andere pijlers, bijv. vierde pijler (vaak instellingen 

hoger onderwijs) of eerste pijler (lokale besturen) veelal betrokken bij de realisatie.  

https://webshop.west-vlaanderen.be/inspiratiegids-reglement-zuiden.html
https://webshop.west-vlaanderen.be/inspiratiegids-sprekende-beelden-uit-het-zuiden.html
https://webshop.west-vlaanderen.be/inspiratiegids-sprekende-beelden-uit-het-zuiden.html
https://webshop.west-vlaanderen.be/word-wereldburger.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=0.3153790951520851%2C0&mid=1dHYFYTtUJnWJGPFihECQbTPgsYQ&z=2
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Kleinere organisaties vragen meestal investeringssubsidies aan en in sommige gevallen 

projectsubsidies.  

 

De toegekende bedragen zijn kleiner. Die vorm van financiële tussenkomst is dan ook 

op maat van het gros van de vierde pijler-organisaties, die een project- i.p.v. een 

programma-logica aan de dag leggen. 

 

Organisaties, die een aanvraag indienen in het kader van het reglement voor het 

ondersteunen van initiatieven in het Zuiden, kunnen op volgende ondersteuning van het 

Wereldhuis rekenen.  

 

- Wie voor het eerst een dossier indient, wordt uitgenodigd in het Wereldhuis voor 

een kennismaking en toelichting van het reglement. Ook in een latere fase kan 

een aanvrager altijd advies op maat krijgen. 

- Er zijn een vijftal netwerkevenementen per jaar, waarop indieners via 

informatie- en ervaringsuitwisseling kunnen leren van elkaar. 

- Voor elke indienronde organiseert het Wereldhuis een schrijfavond. Een moment 

waarop indieners met hun dossier uitgenodigd worden en personeelsleden van 

het Wereldhuis advies geven.  

- Tenslotte worden meerdere vormingsmomenten per jaar georganiseerd zowel 

over de formele kant van het indienen van en rapporteren over dossiers als over 

inhoudelijke aspecten, zoals ‘hoe een stevig project in het Zuiden op poten 

zetten’. Voor die opleidingen wordt samengewerkt met externe partners, o.m. 

het postgraduaat duurzame ontwikkeling en het vierde pijler-steunpunt.   

 

Vraag 5: Is het een te onderzoeken piste om het maximum provinciaal 

subsidiebedrag te laten zakken, om zodoende meer organisaties de 

mogelijkheid op subsidie te verschaffen ? 

 

Momenteel wordt het huidige reglement voor het ondersteunen van projecten in het 

Zuiden gescreend met het oog op een actualisering ervan. In dat kader werden heel wat 

stakeholders (indieners, leden adviescommissie, collega’s andere provincies,…) door het 

Wereldhuis bevraagd. Tot nog toe worden de huidige bedragen niet in vraag gesteld. 

Wel worden een aantal mogelijke aanpassingen nader bekeken, die een rechtvaardige 

verdeling van de middelen zoveel mogelijk kunnen garanderen. 

 

Een voorstel van aangepast reglement zal normaalgezien in het najaar 2019 aan de 

provincieraad voorgelegd worden. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

Hoogachtend, 

 

 

 

De directeur, 

 

 

 

 

 

Ann TAVERNIER 

De gedeputeerde voor 

Noord-Zuidbeleid, 

 

 

 

 

Jean DE BETHUNE 
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SABIEN LAHAYE-
BATTHEU 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, BOVENLOKALE 
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 

ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, PERSONEEL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag nr. S/2019/35 
van de heer Johan De Poorter (N-VA) 
van 20.06.2019 
 

Vraag betreffende maatwerkbedrijven en tewerkstelling personen met een 

arbeidsbeperking 

 

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

De overheid heeft op tal van vlakken een voorbeeldfunctie te vervullen, alsook 

inzake inclusie.  

 

Dit vertaalt zich voor de Vlaamse overheid in een doelstelling om een intern 

tewerkstellingscijfer van 3 procent te bestendigen voor mensen met een 

arbeidsbeperking. De Vlaamse overheid kan deze doelstelling echter ook 

realiseren door een intensere samenwerking met maatwerkbedrijven en 

organisaties die personen met een arbeidsbeperking tewerkstellen.  

 

Voor de gemeenten en steden stelt het besluit van de Vlaamse Regering van 7 

december 2007 rond de rechtspositieregeling van het gemeente- en 

provinciepersoneel dat ten minste 2 procent van het totale aantal betrekkingen 

binnen het bestuur vervuld moet worden door personen een arbeidshandicap.  

 

Er zijn echter geen sancties als dat percentage van 2 procent niet gehaald 

wordt.  

 

Er is dan ook sprake van een streefcijfer en niet van een afdwingbaar quotum.  

 

Tegen deze achtergrond, had ik dan ook graag enkele vragen gesteld:  
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1. Kan de gedeputeerde een overzicht geven van het aantal personen met een 

arbeidsbeperking dat rechtstreeks door de provincie is tewerkgesteld? Graag een 

overzicht voor de laatste vijf jaren, per dienst en hoe dit cijfer zich verhoudt ten 

opzichte van het totale provinciale personeelsbestand.  

 

2. Kan de gedeputeerde een overzicht geven van de uitbestedingen aan en 

samenwerkingsverbanden met maatwerkbedrijven en organisaties die personen 

met arbeidsbeperking tewerkstellen? Graag een overzicht voor de laatste vijf 

jaren, een summiere omschrijving van de samenwerking in kwestie en het 

respectievelijke aantal bijhorende arbeidsplaatsen.  

 

3. Hoe evalueert de gedeputeerde de cijfers uit voorgaande vragen en de 

bijhorende evolutie ervan?  

 

Bedankt voor de antwoorden. 

 

Met genegen groet, 

 

Provincieraadslid  

Johan De Poorter  
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Antwoord: 
digitaal verstuurd 16.07.2019 
 

Geachte heer De Poorter, 

Uw schriftelijke vraag met betrekking tot de samenwerking met maatwerkbedrijven en 

de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking werd in goede orde 

ontvangen. 

 

Vooreerst wens ik op te merken dat het begrip arbeidsberperking, zoals gehanteerd 

door de Vlaamse Overheid iets ruimer is dan het begrip arbeidshandicap, waarvan 

sprake in het rechtspositiebesluit van 7 december 2007. 

 

Aangezien het provinciepersoneel onder het toepassingsgebied valt van het 

rechtspositiebesluit van 7 december hanteren wij hieronder het iets striktere begrip 

arbeidshandicap bij het beantwoorden van uw vraag. 

 
Vraag 1: 

Overzicht tewerkstelling personen met arbeidshandicap periode 2015 - heden: 

Jaar Verhouding op 

totale 

personeelsbestan

d 

 (op basis van 

personeelsaantal) 

 

Verhouding op 

totale 

personeelsbestan

d  

(op basis van 

VTE) 

Overzicht per 

dienst 

(op basis van 

VTE) 

Uitgedrukt 

in 

percentag

e (op 

basis van 

VTE) 

201
5 

20/840 18,03/745,7 - Accommodatie: 

5,03 

- Welzijn: 1,5 

- IVA SBR: 1 

- Griffie: 1 

- COOP: 1,5 

- Cultuur: 1 

- Groendienst: 4 

- Ruimtelijke 

planning: 1 

- Gebouwen: 1 

- Communicatie:

1 

 

2,42 % 

201

6 

20/818 18,03/720,86 - Accommodatie: 

5,03 

- Welzijn: 1,5 

- IVA SBR: 1 

- Griffie: 1 

- COOP: 1,5 

- Cultuur: 1 

- Groendienst: 4 

- Ruimtelijke 

planning: 1 

- Gebouwen: 1 

- Communicatie:

1 

2,50 % 

201

7 

20/814 18,03/714,16 - Accommodatie: 

5,03 

- Welzijn: 1,5 

- Vonk: 1 

- Griffie: 1 

2,52 % 
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- COOP: 1,5 

- Cultuur: 1 

- Groendienst: 4 

- Ruimtelijke 

planning: 1 

- Gebouwen: 1 

- Communicatie:

1 

201

8 

17/734 15,53/640,05 - Accommodatie: 

5,03 

- Vonk: 1 

- Griffie: 1 

- COOP: 1,5 

- Groendienst: 4 

- Ruimtelijke 

planning: 1 

- Gebouwen: 1 

- Communicatie:

1 

2,43 % 

201

9 

16/757 15,03/671,59 - Accommodatie: 

5,03 

- PTI: 1 

- Griffie: 1 

- COOP: 1 

- Groendienst: 4 

- Ruimtelijke 

planning: 1 

- Gebouwen: 1 

- Communicatie:

1 

2,24 % 

 

Vraag 2: 

De samenwerkingsverbanden met maatwerkbedrijven of organisaties die personen met 

een arbeidsbeperking tewerkstellen worden afgesloten door de betrokken diensten zelf. 

Indien de samenwerkingsverbanden tot stand komen via een  aanbesteding wordt de 

dienst COOP betrokken. 

 

Overzicht samenwerkingsverbanden met maatwerkbedrijven of organisaties die 

personen met een arbeidsbeperking tewerkstellen periode 2015 - heden: 

Dienst Maatwerk-

bedrijf/ 
organisatie 

Omschrijving 

samenwerkings-
verband 

Periode Arbeids-
plaatsen 

Accommodatie Arcotec (latere 

naam: Footstep) 

Inzet in de afwas-keuken, 

dagelijks tussen 10u00 en 
14u30 

14.07.2014 

tot 
31.03.2017 

2 arbeids-

plaatsen 

(1.600 
uren) 

Groendienst, 

Minawa en 

Waterlopen 

(aanbesteding 

gebeurt 

gezamenlijk voor 

deze 3 diensten en 

De groene Kans 

Loca Labora 

Optima T  

Footstep 

Duinenwacht 

Lochting Dedrie 

Constructief 

Uitvoeren van 

kleinschalige werken in het 

kader van groen- en 

natuurbeheer 

2015 9,73 VTE 

(19.220 
uren) 
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splitst zich uit over 

7 regio’s in West-
Vlaanderen) 

2016 10,66 VTE 

(21.073 
uren) 

2017 13,09 VTE 

(25.865 

uren) 

2018 13,02 VTE 

(25.735 

uren) 

2019 13,30 VTE 

(26.272 

uren) 

 

 

Vraag 3: 

Het streefcijfer omtrent tewerkstelling van personen met een 

arbeidshandicap, vooropgesteld in het rechtspositiebesluit van 7 december 

2007, wordt behaald. 

 

Het percentage wordt natuurlijk ook beïnvloed door schommelingen in het 

totale personeelsbestand, veroorzaakt door externe factoren. Zo is het 

totale personeelsbestand in 2018 flink gedaald ingevolge de afslanking van 

de provincies. Ongeveer 80 personeelsleden werden door de verevening 

overgedragen naar de Vlaams Overheid of naar een lokaal bestuur, waarvan 

ook drie personen met een arbeidshandicap. Toch werd het streefcijfer in 

2018 opnieuw behaald. Daarnaast is de berekening voor 2019 in feite nog 

niet volledig. Het percentage van 2,24 % is berekend op het 

personeelsbestand op één bepaald moment, m.n. op datum van 30 juni 

2019.  

 

Pas na afloop van 2019 kan een gemiddelde worden berekend van het totale 

personeelsbestand en zal duidelijk worden of het streefcijfer opnieuw wordt 

behaald en hoe het percentage van 2019 zich verhoudt ten opzichte van de 

voorgaande jaren.  
 

Wat de samenwerking met maatwerkbedrijven betreft is de laatste 3 jaren 

een constante merkbaar. Het zijn vooral de uitvoerende diensten 

(groendienst, minawa, waterlopen, accommodatie) die sociale economie 

kunnen inzetten en die samenwerkingsverbanden hieromtrent sluiten. 

Afhankelijk van de personeelsbehoefte wordt uitgekeken naar nieuwe 
initiatieven.  
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Bijkomende informatie met betrekking tot de steun van de Provincie 

West-Vlaanderen/POM West-Vlaanderen aan maatwerkbedrijven en 
organisaties die personen met een arbeidsbeperking tewerkstellen 

De provincie West-Vlaanderen zet samen met de POM (Provinciale 

Ontwikkelingsmaatschappij) West-Vlaanderen in op het versterken van 

duurzaam ondernemerschap. Inclusieve tewerkstelling is onlosmakelijk 

daarmee verbonden. De samenwerking met maatwerkbedrijven is voor 

reguliere bedrijven uit de industriële clusters overigens cruciaal voor de 

verankering van hun productieproces in West-Vlaanderen. 

 

Provincie/POM is sterk betrokken bij de ontwikkeling van enkele structurele 

samenwerkingsverbanden met maatwerkbedrijven en organisaties die 

personen met een arbeidsbeperking tewerkstellen. 

Zo was de provincie/POM trekker bij het ontstaan van 4Werk als de federatie 

van de West-Vlaamse maatwerkbedrijven. 4Werk is een uniek gegeven in 

Vlaanderen, aangezien geen enkele andere provincie een dergelijke federatie 

en samenwerking onder haar maatwerkbedrijven kent. 

 

4Werk omvat op vandaag 24 leden-maatwerkbedrijven en telt een 

tewerkstelling van 5.800 doelgroepwerknemers of een kleine 7.000 mensen 

in totaal (validen en doelgroepwerknemers samen) (cijfers 2017, 

participatiestudie POM West-Vlaanderen http://www.pomwvl.be/inventaris-

sociale-economie ). 

 

- Sinds 2014 zijn er (meer)jaarlijkse samenwerkingsovereenkomsten 

die de POM afsluit met 4Werk. Voor de periode 2014-2017 bedroeg de 

ondersteuning 50.000 per jaar. In samenwerking met de POM werden 

o.m. volgende concrete projecten gerealiseerd: een strategische 

studie, een brochure inzake enclavewerking of sociale clausule, een 

nieuwe website, de verankeringsstudie (er wordt nu op Vlaams niveau 

een verankeringsstudie voor de Vlaamse maatwerkbedrijven 
uitgevoerd naar het voorbeeld van West-Vlaanderen), … 

- De laatst afgesloten samenwerkingsovereenkomst (2018-2021) 

behelst een jaarlijks bedrag van 40.000 euro. 4Werk werkt in dat 

kader rond vier grote actielijnen: 1) strategie (versterken 4Werk als 

organisatie en heldere strategische positionering van de West-

Vlaamse maatwerkbedrijven), 2) expertiseopbouw en -deling inzake 

duurzame tewerkstelling van kansengroepen (om die te kunnen delen 

met o.m. het reguliere bedrijfsleven en kennisinstellingen ), 3) 

technologische innovatie (cf. de goedgekeurde Europese projecten – 

mee gefaciliteerd en geschreven door de POM – van TTI (Toegepaste 

Technologische Innovatie) en COVATTI – zie de website 

www.technologiehelpteenhandje.be) en 4) inclusie (nastreven van 

optimale participatie op de participatieladder).  

 

STAM vzw is op zijn beurt het provinciaal steunpunt voor arbeidszorg, staat 

voor Steunpunt Activering op Maat en telt op vandaag 33 leden 

arbeidszorginitiatieven. Arbeidszorg is een methodiek, waarbij mensen met 

een grote tot heel grote afstand tot de arbeidsmarkt arbeidsmatige 

activiteiten verrichten onder begeleiding. Arbeidszorg is voor velen de eerste 

(op)stap terug naar werk: het maakt de arbeidsmarkt terug toegankelijk voor 

heel kwetsbare mensen via het uitvoeren van arbeidsmatige activiteiten 

onder begeleiding. Voor sommigen is arbeidszorg een tijdelijke stap om dan 

stappen hogerop de participatieladder te zetten. Arbeidszorg wordt als het 
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sluitstuk van een flexibele arbeidsmarkt beschouwd en heeft, naast een hoge 

menselijke toegevoegde waarde, tevens economische en financiële 

meerwaarde voor de maatschappij en de economie. Zo hervallen mensen die 

in arbeidszorg werken minder vlug terug in ziekte, participeren ze aan de 

samenleving, … . Provincie/POM zetten in op het stimuleren van 

samenwerking op het terrein tussen de maatwerkbedrijven (met een 

arbeidszorgvloer) en de vele arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen en 

gaan voor een meer doorgedreven samenwerking tussen de federaties 4Werk 

en STAM i.f.v. het bevorderen van de doorstroming op de participatieladder.  

 

Alle arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen telden samen ongeveer 1.300 

doelgroepmedewerkers in 2017. Een derde van alle arbeidszorgmedewerkers 

zitten in maatwerkbedrijven. In 2017 stroomden 83 personen vanuit 

arbeidszorg door naar betaald werk.   

 

- Voor de periode 2018-2021 is een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten tussen STAM vzw en de POM. De voorbije jaren liep een 

samenwerkingsovereenkomst tussen STAM vzw en de provincie via de 

dienst Economie. In 2016 en 2017 bedroeg de ondersteuning van de 

STAM vzw (vnl. werking- en personeelskosten) 40.250 euro per jaar 

met focus op 3 grote actiedomeinen: STAM als expertisecentrum voor 

arbeidszorg, als belangenbehartiger en als laagdrempelig 

aanspreekpunt. Voor 2018 en 2019 bedraagt de financiële steun voor 

STAM vzw jaarlijks 35.000 euro. 
 

Tenslotte volgt een overzicht van uitbestedingen van de POM aan 

maatwerkbedrijven gedurende de voorbije jaren in het kader van haar 

operationele werking. 

 

- Het maaien van het gazon van ‘t Werkpand Oostende 

(Zandvoordestraat en Kuipweg) wordt opgenomen door het 

maatwerkbedrijf De Duinenwacht uit Oostende. Er gebeurde ook 

regelmatig onderhoud door dat bedrijf op de site van het Ankerpunt 

Logistiek in Zeebrugge.  

- Waak Sociale Werkplaats uit Kuurne onderhoudt sinds 2015 de tuin 

van de TUA West-zetel in Marke.  

- Voor het Europese project ECO2Profit (2012-2013) werd een beroep 
gedaan op de Oesterbank in Oostende voor de bedeling van krantjes.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met de meeste achting, 
 

De directeur Personeel & HRM, 

 

 

Karel Eeckhout 

De gedeputeerde voor personeel,  

 

 

Sabien Lahaye-Battheu 
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Vraag nr. S/2019/40 
van de heer Johan De Poorter (N-VA) 
van 27.06.2019 
 
 
Vraag betreffende overzicht provinciale molens provincie West-Vlaanderen 
 
Vraag: 

 

Geachte, 

 

De provincie West-Vlaanderen zet zich reeds vele jaren in voor het West-

Vlaams molenpatrimonium. Het heeft ook eigen molens in eigendom. 

 

Dit jaar werd de gerestaureerde Sint-Karelsmolen in Veurne nog opnieuw 

geopend. Door het nieuwe decreet Onroerend Erfgoed heeft de Provincie geen 

recht meer op enige subsidiëring bij renovatie van molens. 

 

Daarbij hebben wij volgende vragen: 

 
 Welke molens zijn in eigendom (en in erfpacht) van de Provincie?  

Graag een overzicht. 

 

 Heeft de provincie een overzicht van alle molens in de provincie?  

Graag een overzicht. 

 

 Kan de deputatie mij een overzicht bezorgen van de renovatiepremies 

van de molens van de laatste legislatuur? (dit per molen en per 

investering en uitgevoerde werken) 

 

 Is er reeds een raming gemaakt geweest omtrent de kosten van de 

molens die in provinciale eigendom zijn? 

 

 Welke is de langetermijnvisie van de deputatie omtrent het behoud en 

uitbating van deze molens? 

 

 Graag ook een overzicht van de opgevraagde molendraaipremies van 

de laatste legislatuur. 

 

Bedankt voor de antwoorden. 

 

 

Met genegen groet, 

 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord: 
Digitaal verstuurd op 25.07.2019 

 

Geachte heer De Poorter,  

 

Dank voor uw belangstelling in het West-Vlaamse molenerfgoed en de provinciale 

molens. Hieronder bezorg ik u antwoord op de zes vragen die u in uw schriftelijke vraag 

als provincieraadslid ingediend heeft gedateerd op 27 juni 2019.  

 

Aangezien uw vragen uiteenlopende aspecten bevatten, zijn deze antwoorden een 

bundeling van de informatie die uit verschillende diensten aangeleverd is 

(gebouwendienst, financiële dienst, dienst COOP) onder coördinatie van de dienst 

Erfgoed.  

 

Deze brief is een gestructureerd en gecoördineerd antwoord op uw vragen aangevuld 

met 6 bijlagen waarin allerlei detailinformatie terug te vinden is waarnaar verwezen 

wordt in deze brief.  

 

 

1. Welke molens zijn in eigendom (en in erfpacht) van de Provincie? Graag een 

overzicht. 

 

De provincie West-Vlaanderen heeft momenteel 6 molens in beheer waarvan 5 

in eigendom en 1 in erfpacht:  

- de Koutermolen in Harelbeke (provinciaal domein de Gavers) 

- de rosmolen in het provinciaal domein Tillegem 

- de Schellemolen in Damme (provinciale as Damse Vaart) 

- de Steenakkermolen in Langemark-Poelkapelle  

- de Markeymolen in Pollinkhove  

- de Sint-Karelsmolen in Veurne (Moeren): erfpacht van de Polder 

Een volledig overzicht zit in de bijlage I. 

 

 

2. Heeft de provincie een overzicht van alle molens in de provincie? Graag een 

overzicht. 

 

De provincie houdt zelf geen volledig overzicht van de (historische) molens in 

West-Vlaanderen bij. Er zijn wel molenverenigingen die een databank van 

molens in Vlaanderen en Nederland bijhouden. Op de website 

www.molenecho’s.org is een filtering per provincie mogelijk en daaruit blijkt dat 

er om en bij de 180 nog bestaande molens in West-Vlaanderen geïnventariseerd 

zijn (zie bijlage II). Dit is een zeer maximale benadering omdat daar ook verre 

verwante gebouwen in opgenomen zijn. De molenkaart van West-Vlaanderen uit 

2016  (uitgegeven door de Werkgroep West-Vlaamse molens die opgedoekt is in 

februari 2019)  vermeldt 66 molens die op één of andere manier toegankelijk 

zijn voor publiek (zij het beperkt). Tenslotte zijn er een 50-tal molens 

aangesloten bij Monumentenwacht West-Vlaanderen die periodiek een inspectie 

krijgen inzake de toestand. Daaronder ook de provinciale molens waarvoor de 

laatste jaren een uitvoering toestandsrapport opgemaakt is. 

 

 

  

http://www.molenecho's.org/
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3. Kan de deputatie mij een overzicht bezorgen van de renovatiepremies van de 

molens van de laatste legislatuur? (dit per molen en per investering en 

uitgevoerde werken) 

 

Voor wat betreft de Steenakkermolen (totale premie 229.290 euro) en de Sint 

Karelsmolen (totale premie 475.000 euro): zie bijlage III voor detailinfo.  

Voor de overige restauraties kan er, gelet op de gewijzigde premieregeling 

vanwege de Vlaamse Overheid, geen restauratiepremie meer verkregen worden 

door de Provincie. 

 

4. Is er reeds een raming gemaakt geweest omtrent de kosten van de molens die 

in provinciale eigendom zijn? 

 

Ja. Het Masterplan werd een eerste keer opgemaakt in juni 2015. In bijlage IV 

de laatst aangepaste versie d.d. november 2016. 

 

Het Masterplan op zich bestaat uit meerdere documenten zoals de nota 

‘Masterplan molens 2016’, in bijlage, verduidelijkt. Naast de 2 bovenvermelde 

documenten ‘Masterplan molens 2016 (tabel)’ kunnen ook de volgende 

documenten toegevoegd worden : 

- Overzicht provinciale molens = document ‘Onderzoek molens’ (is een 

naslagwerk, een zwaar bestand dat eventueel via WE transfer kan bezorgd 

worden) 

- Rapporten Monumentenwacht (voor de molens nog van toepassing in 2019 = 

Koutermolen, Schellemolen, Markeymolen en Rosmolen) 

- Gedetailleerde raming (voor de molens nog van toepassing in 2019, = 

Koutermolen, Schellemolen en Markeymolen, nog geen gedetailleerde 

raming voor de Rosmolen gelet op zijn kleinschaligheid) 

 

Noot : Desbetreffende ‘Masterplan’-documenten zijn absoluut niet meer up-to-

date. Kleine bijsturing hieronder : 

- Sint Karelsmolen – Veurne : volledig gerestaureerd eind 2018. 

- Markeymolen – Lo :  toestand verslechterd, er is een budget der werken tbv 

€ 300.000 voorzien op 2021, 2022 en 2023 - maar er zijn onderhandelingen 

bezig voor eventuele overdracht aan de gemeente Lo, prioriteit 3 

- Steenakkermolen – Langemark : volledig gerestaureerd eind 2017. 

- Schellemolen – Damme : toestand verslechterd, hopelijk vinden we eind 

2019 een architect om het restauratiedossier in 2020 op te maken en 

vervolgens de werken begin 2021 te kunnen aanvatten, hoogdringend en 

grootschalig, een budget der werken tbv € 300.000 is voorzien op 2020 en 

2021 , prioriteit 2 (Prov. Domein Damse Vaart) 

- Koutermolen – De Gavers : aanbestedingsdossier is klaar voor goedkeuring 

deputatie en Raad eind september 2019, aanbesteding voorzien eind 2019, 

start der werken is voorzien voorjaar 2020, een budget der werken tbv € 

300.000 is voorzien op 2020, prioriteit 1 (Prov. Domein) 

- Rosmolen – Tillegem : situatie niet veranderd, eerder verslechterd, er is 

ondertussen wel een budget der werken tbv € 100.000 weerhouden op 2021 

en 2022, prioriteit 4 (klein rosmolentje in Prov. Domein, niet beschermd) 

- Wullepitmolen – Kortemark : werd overgedragen aan Kortemark 

 

Het gedetailleerd aanpassen van al die documenten naar toestand 2019, indien 

dit zou gevraagd worden, vraagt veel tijd en is detailwerk. Wel zijn de huidige 

ramingen/ budgetten hierboven vermeld anno 2019 volgens stavaza van het 

dossier.  
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5. Welke is de langetermijnvisie van de deputatie omtrent het behoud en uitbating 

van deze molens? 

 

We komen van een periode (jaren 1995-2010) waarin de provincie West-

Vlaanderen een uitgesproken molenbeleid gevoerd heeft.  

 

Door allerlei omstandigheden kon dit niet meer volgehouden worden (waaronder 

de inkrimping van budgetten afslanking van bevoegdheden en de pensionering 

van een aantal mensen met molenexpertise die niet vervangen werden).  

 

Vandaag is de ambitie om een realistisch en haalbaar molenbeleid te voeren 

binnen de budgettaire en personele mogelijkheden.  

 

Er is een eerste korte schets van visienota opgemaakt met een aantal 

krachtlijnen: 

 

- De eigen provinciale molens in aantal beperken (vooral deze gelegen in 

provinciale domeinen) en zo goed mogelijk onderhouden en beheren vanuit 

een voorbeeldfunctie voor andere moleneigenaars en gemeentebesturen. Dit 

gebeurt door de gebouwendienst waar één architecte de provinciale molens 

opvolgt vanuit een goed netwerk met molenspecialisten, restaurateurs, 

architecten, aannemers en vrijwillige molenaars. Er is een 

restauratieprogramma lopende voor een aantal molens (zie hierboven). 

- De technische molenexpertise bij Monumentenwacht West-Vlaanderen 

blijvend inzetten voor moleneigenaars en gemeentebesturen in West-

Vlaanderen. Een sterk representatief deel van een 50-tal molens zijn 

aangesloten waarvoor Monumentenwacht inspecties uitvoert en 

toestandsrapporten opmaakt. Op termijn zal een onderhoudsbrochure voor 

molens uitgebracht worden.  

- De molendraaipremie actiever inzetten als een stimulans voor het onderhoud 

van molens en de contacten met vrijwillige molenaars intensifiëren in nauwe 

samenwerking met de molenverenigingen zoals Molenforum Vlaanderen. 

- Sensibiliseren en promoten van het belang en de werking van de historische 

molens in (West-)Vlaanderen met een aantal gerichte acties en projecten 

complementair aan de acties van de molenverenigingen. We denken aan een 

toeristisch project en educatieve projecten.  

 

Deze visie dient nog verder uitgewerkt om een intern traject af te leggen 

vooraleer aan de deputatie voorgelegd te worden (zie bijlage V).  

 

Zoals reeds meegedeeld voorziet de dienst Gebouwen nog altijd budgetten op de 

begroting voor zowel onderhoud, beheer als restauraties. 
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6. Graag ook een overzicht van de opgevraagde molendraaipremies van de laatste 

legislatuur. 

 

Het doel van de molendraaipremie is om moleneigenaars en molenaars te 

stimuleren om hun molen zoveel mogelijk te doen draaien wat het onderhoud en 

de werking ten goede komt.  

 

Tegelijk is het een erkenning en waardering voor het werk van de vrijwillige 

molenaars die deze bescheiden premie rechtstreeks ontvangen.  

 

Dit gebeurt op basis van een reglement uit 2001 dat door de provincieraad 

goedgekeurd werd.  

 

Werkjaar Aantal molens Totale bedrag Dienst 

2018 26 13.513,62 € Erfgoed 

2017 26 14.219,53 € COOP 

2016 28 14.623,99 € COOP 

2015 28 13.237,81 € COOP 

2014 28 15.299,16 € Cultuur 

2013 26 15.298,69 € Cultuur 

2012 21 15.298,91 € Cultuur 

 

 

 

 

 

Hopelijk heeft u op deze manier een goed zicht op de werking  

en het beheer van de provinciale molens, het omkaderende molenbeleid  

en het molenerfgoed in West-Vlaanderen in ruimere zin.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Het wnd. diensthoofd Erfgoed    De gedeputeerde voor Erfgoed 

 

 

Reinoud VAN ACKER     Sabien LAHAYE-BATTHEU 
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JURGEN 
VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, MOBILITEIT, 
LANDINRICHTING 
 
 
GEEN 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken werd en waarop laattijdig 
werd geantwoord 
 
 
 
LAATTIJDIG ANTWOORDEN 
 
Vraag nr. S/2019/34 
van de heer Patrick De Klerck  

van 27.02.2019 
 

Vraag betreffende de autodroom in Blankenberge 

 
Vraag: 
 

Context:  

 
1. Globaal 

Algemeen kan gesteld worden dat de autodroom reeds decennia aanwezig is op 

het strand van Blankenberge (ondertussen 56 jaar). De autodroom behoort, net 

als de velodroom en de Pier, tot het cultureel-toeristisch erfgoed van de stad.  

 
2. Specifiek 

Wanneer we de diverse stukken erop nalezen, kan het volgende gesteld worden. 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) lezen we:” Daarnaast bezit 

Blankenberge bestaande recreatieve infrastructuren binnen de strandzone, 

waarvan sommigen een historische waarde bezitten (bv. Pier) en bijdragen tot de 

specifieke eigenheid van de badplaats. Zo zijn er in Blankenberge:  

• Sportinfrastructuren (bv. surfclub) • Recreatie (bv. Pier, auto- en velodroom) • 

Horeca (bv. King Beach) • Stedelijke kinderopvang (Vakantiezorg)  

Het behoud van deze bestaande infrastructuren is aangewezen. Onderhouds- en 

instandhoudingswerken moeten mogelijk zijn. Het is tevens gewenst dat deze 

infrastructuren voldoende mogelijkheden aangeboden worden voor renovatie en - 

indien noodzakelijk voor hun continue attractiviteit -  binnen bepaalde 

randvoorwaarden kunnen uitbreiden.  “GRS, RD, p.41). 

 

In het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “strand en dijk Blankenberge” worden 

ook uitspraken gedaan inzake de velodroom. De autodroom is gelegen in het 

centrumgebied, aan de voet van de Pier. De centraal deel voorziet op toeristisch-

recreatief vlak de meeste mogelijkheden.  

 

In de toelichtingsnota van dit document staat op pagina 7: op het strand en deels 

geïntegreerd in de dijk bevinden zich een aantal permanente constructies die het 

beeld van Blankenberge typeren Zo is er de pas gerenoveerde ‘Pier’ met aan de 

voet de ‘autodroom’ en ietwat verder de ‘velodroom’. Op pagina 10 van de 

toelichtingsnota wordt nogmaals de passus uit het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan aangehaald.  

 

Er dus nogmaals gesteld dat “het behoud van deze bestaande infrastructuren is 

aangewezen”.   

 

Op pagina 12 wordt verder ingegaan op het stadpunt van het stadsbestuur: 

4.3.6. Autodroom 

 

De stad wenst de mogelijkheid ingeschreven te zien dat de autodroom kan 

verplaatst worden hoewel hier geen concrete plannen zijn.  

 
In het advies van het College van Burgemeester en Schepenen naar aanleiding 
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van het openbaar onderzoek van het PRUP stelde het College:”3. Autodroom: hier 

dient tevens de mogelijkheid te worden voorzien deze te verplaatsen. Een 

onderdoorgang onder de gangway van de Pier is niet altijd mogelijk om 

veiligheidsredenen waardoor de mogelijkheid dient te worden voorzien de 

autodroom te herlocaliseren.  

 

Finaal wordt in de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP gesteld:  

3° autodroom  

a) De huidige functies kunnen gehandhaafd blijven; 

b) Een eventueel nieuw toe te kennen functie dient verenigbaar te zijn met 

de bestemmingsvoorschriften; 

c) Het huidig bouwvolume kan behouden blijven; 

d) Beperkte uitbreiding wordt toegestaan in functie van optimalisatie of 

functionele verbouwing.  

 

Vraagstelling: 

 
1. Kan de autodroom als stedenbouwkundig geacht vergund worden aanzien 

? 

 

2. Volgens het kwestieus PRUP kunnen de huidige functies gehandhaafd 

blijven. Indien door de werken aan de Pier de autodroom tijdelijk dient te 

gelokaliseerd te worden naar een andere locatie, zijn er dan specifieke 

sites die bij voorkeur in overweging moeten worden genomen ? 

 

3. Wat verstaat men onder tijdelijk ? Is dit voor de duur van de werken aan 

de Pier ? 

 

4. Wat verstaat men onder “de nieuw toe te kennen functie dient verenigbaar 

te zijn met de bestemmingsvoorschriften”; 

 

5. Wat wordt verstaan onder “een beperkte uitbreiding is mogelijk” ? 
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Antwoord: 
digitaal verstuurd 10.07.2019 
 
 
Geachte,  
 
De vraag gaat over een concreet dossier van de autodroom te Blankenberge.  
 

Aangezien de deputatie ook beroepsinstantie is voor vergunningsaanvragen, kan er 
niet dieper ingegaan worden op dit concreet dossier om geen voorafname te doen 
in uitspraken in mogelijks een beroepsprocedure.  
 
Het antwoord is dan ook algemeen.  
 
In artikel 4.2.14 van de Codex ruimtelijke ordening wordt bepaald wanneer een 
bestaande constructie als geacht wordt beschouwd: 
- er kan aangetoond worden dat de constructie gebouwd werd voor 22 april 1962 
- er kan aangetoond worden dat de constructie gebouwd werd in de periode van  
22 april 1962 tot de inwerkingtreding van het gewestplan, tenzij dit 
tegengesproken kan worden door een bewijs van overtreding.  

Deze bepaling is ook opgenomen in de voorschriften van het PRUP (art 6). 
 
Het PRUP strand en dijk laat toe dat tijdelijke constructies worden opgericht in het 
centrumgebied voor dagrecreatie tussen 15 maart en 15 oktober.  
 
Er zijn specifieke locaties aangeduid voor permanente constructies zoals de 
Autodroom. Een nieuwe functie kan als het verenigbaar is met de bestemming van 
dagrecreatie en de daarbij horende bepalingen in het PRUP. Belangrijk is om aan te 
geven dat de nieuwe functie de zeewering niet mag ondermijnen (art1 in het 
PRUP). De zeewering is trouwens de hoofdfunctie. 
 
Een beperkte uitbreiding wordt toegestaan in functie van optimalisatie of 

functionele verbouwing.  
 
Dit moet gelezen worden dat aanpassingen en beperkte uitbreiding kan om te 
kunnen voldoen aan nieuwe wetgeving, in functie van een verbetering van 
veiligheid en comfort van de deelnemers, enz.  
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De directeur, De gedeputeerde voor ruimtelijke 
ordening 
 

Stephaan Barbery Sabien Lahaye-Battheu 
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Vraag nr. S/2019/41 
van 24.06.2019 
van de heer M. Tavernier (Groen) 
 
 
Vraag betreffende rup en oneigeningsplan Gecontroleerd Overstrominsgebied Blekerijbeek Ichtem  

 

Vraag: 

 

Geachte,  

 

Naar aanleiding van het RUP en onteigeningsplan Gecontroleerd Overstromingsgebied 

Blekerijbeek Ichtegem op de provincieraad van juni 2019 werd gesteld dat de reden 

voor dit agendapunt is dat onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden.  

 

Graag had ik een overzicht gekregen van alle stappen die in deze onderhandelingen 

gezet werden en welke voorstellen de betrokken eigenaars van de provincie gekregen 

hebben vooraleer tot de opmaak van een RUP en onteigeningsplan overgegaan werd.  

 

 

Vriendelijke groeten, 

  

Maarten Tavernier 

 

Provincieraadslid Groen 
 

 

Antwoord: 

digitaal verstuurd 08.08.2019 

 

 

Geachte,  

 

In het kader van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) gecontroleerd 

overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek te Ichtegem, met bijhorend 

onteigeningsplan, werd er op 24/06/2019 een schriftelijke vraag gesteld.  

 

Er wordt gevraagd naar een overzicht van alle stappen die in deze 

onderhandelingen gezet werden.  

 

Een chronologisch overzicht van deze contacten kan teruggevonden worden in 

bijlage.  

 

Op 24 april 2019 werd er een officieel prijsvoorstel overgemaakt aan dhr. en 

mevr. VierstraeteMontaigne.  

 

Het schattingsverslag, met kenmerk 0820/2019/001/COOP61, kan ingekeken 

worden op de dienst Ruimtelijke Planning, lokaal 3.04, bij mevr. Evi Lefevere.  

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

De directeur,     De gedeputeerde voor ruimtelijke  

      ordening, 

S. Barbery     Sabien Lahaye-Battheu 
 



 
Provincieraad van West-Vlaanderen – Schriftelijke & mondelinge vragen – Nr. 6  –  juni 2019  52 
 

 

 

 

Bijlage 

HISTORIEK CONTACTEN MET DHR. EN MEVR. VIERSTRAETE 

 

- 16 september 2014: overleg met burgemeester Karl Bonny en Jan Vandecavey in het 

kader van de problematiek rond de wateroverlast in het centrum van Ichtegem;  

- 14 oktober 2014: gepland overleg met eigenaar Janis Vierstraete, Jan Vandecavey en 

Burgemeester Bonny, schepen Dewanckele en schepen Bekaert. Werd last-minute door 

dhr. Janis Vierstraete afgeblazen;  

- 18 november 2014 om 14u: overleg met eigenaar Janis Vierstraete, Jan Vandecavey, 

aurgemeester Bonny, schepen Dewanckele en schep�n Bekaert;  

- 15 december: overleg op kabinet Naeyaert ikv. waterproblematiek Ichtegem;  

- Begin april 2015: vraag van Janis Vierstraete en Hendrik Vandamme (voorzitter ABS) 

om een overleg met gedeputeerde Naeyaert;  

- 24 april 2015: voorstel van Jan Vandecavey aan schepen Jan Bekaert om de piste van 

een RUPprocedure te bewandelen;  

- September 2015: technische uitwerking van mogelijke bermvarianten door de 

provinciale dienst Waterlopen;  

- 16 oktober 2015: overleg tussen Bart lnghelbrecht (technische dienst Ichtegem) en 

Jan Vandecavey en Glenn Mares;  

- 26 januari 2016: provinciaal voorstel tot waterbeheersingswerken in Ichtegem werden 

principieel goedgekeurd door het CBS. Voorstel bij deze beslissing is dat er een berm 

zou gerealiseerd worden op gronden die niet in eigendom zijn van Janis Vierstraete -

maar in eigendom van mevr. Rachel Boucquez. Een klein stukje grond van dhr. 

Vierstraete en Jelle Demeulenaere zijn hierbij wel nodig om de open bypass naar de 

magere weiden aan te leggen; 25 februari 2016: overleg met mevr. Rachel Boucquez;  

- Mei 2016: opmaak van een shattingsverslag van de Afdeling Vastgoedtransacties 

betreffende het aan te kopen perceel van mevr. Boucquez;  

- 2 juni 2016: overleg met dhr. André Vanroose (pachter van de gronden van mevr. 

Boucquez); Begin juni 2016: dhr. Vierstraete koopt de gronden van mevr. Boucquez. 

Koop tussen gemeente/provincie en mevr. Boucquez gaat niet door;  

- Juni 2016: de optie opmaak RUP met onteigeningsplan komt opnieuw boven drijven;  

6 juli 2016: overleg met burgemeester Karl Bonny, schepen Jan Bekaert, gedeputeerde 

Bart Naeyaert en Jan Vandecavey;  

- 22 december 2016: goedkeuring door deputatie van provinciale startnota ikv opmaak 

PRUP GOG Blekerijbeek;  

- 11 april 2017: overleg met dhr. en mevr. Vierstratete, gedeputeerde Naeyaert, 

Burgemeester Karl Bonny, Schepen Jan Bekaert, schepen Rik Dewanckele en Jan 

Vandecavey;  

- 11 mei 2017: dhr. en mevr. Vierstraete beslissen dat ze niet meewerken;  

- 16 mei 2017: de piste van het PRUP wordt verder bewandeld;  

- 28 september 2017: deputatie keurt start- en procesnota goed van PRUP GOG 

Blekerijbeek; 09/10/2017: lnfomoment voorafgaand aan de publieke raadpleging (ikv. 

RUP-procedure); 16/10/2017 -15/12/2017: periode van publieke raadpleging;  

- 04/10/2018: deputatie keurt voorontwerp PRUP GOG Blekerijbeek goed.  

- 19/11/2018: plenaire vergadering PRUP GOG Blekerijbeek  

- 24/04/2019: Overleg tussen de dienst COOP (mevr. Verschave) en partij 

VierstraeteMontaigne met concreet voorstel;  

- 28/05/2019: officieel schrijven naar dhr. en mevr. Vierstraete met antwoorden op de 

gestelde vragen dd. 24/04/2019; 

 

- 03/06/2019: telefonisch contact tussen de dienst Ruimtelijke Planning (Evi Lefevere) 

en dhr. en mevr. Vierstraete over het schrijven dd. 28/05/2019 (met vraag tot 

verduidelijking omtrent schrijven VLM + mededeling dat men niet wenst mee te 

werken).  
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- 16/07/2019: officieel schrijven ikv. openbaar onderzoek RUP naar de eigenaars, 

waarvan percelen werden opgenomen op het onteigeningsplan. 
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 20.06.2019 
 

 

 

 

Vraag nr. M/2019/43 

van de heer Patrick De Klerck 

 
Sluikstorten in het provinciaal domein Zeebos 

 

De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, verwijst naar een tussenkomst 

van een vorige zitting omtrent het provinciedomein in Diksmuide waar een 

rode emulsie aanwezig was. De heer De Klerck geeft aan dat dit ondertussen 

werd opgelost. Het ging niet om een toxische stof. In het domein Zeebos in 

Blankenberge manifesteren zich ook een aantal problemen zegt het raadslid. 

Het raadslid laat enkele foto’s projecteren.  

 

In de eerste plaats is er het probleem van het sluikstorten. Er zijn ook een 

aantal lichten stuk, onder meer aan de ingang langs de Zeebruggelaan. Ook 

het groenbeheer kan op sommige plaatsen verbeterd worden, aldus het 

raadslid.  

 

De heer De Klerck gaat over naar zijn vragen. Worden er voldoende controles 

uitgevoerd op het sluikstorten. Werden in het verleden reeds boetes 

uitgeschreven. Kan men deze problematiek verhelpen.  

Welke investeringen worden nog voorzien in het Zeebos. Is het nog de 

intentie van het provinciebestuur om het Zeebos uit te breiden. Wat is de 

functie van de oude conciërgewoning. Wat gebeurt met de 

verlichtingselementen die stuk zijn, worden hiervoor nieuwe elementen 

voorzien besluit de heer De Klerck zijn vragen.  

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, antwoordt dat zwerfvuil een 

algemeen maatschappelijk probleem is. Vanuit de cel Handhaving is er 

minstens wekelijks een toezichtronde. Tijdens deze ronde wordt zwerfvuil 

opgeruimd.  In het specifieke geval dat de heer De Klerck aanhaalt betrof het 

zwerfvuil van een behoorlijk recente datum, op een aantal aangetroffen 

recipiënten stond immers nog een datum van productie.  

 

De gedeputeerde geeft aan dat de cel haar uiterste best doet, maar het 

onmogelijk is om op alle provinciale domeinen dagelijks rondes te gaan 

organiseren. Dit zeker in deze domeinen waar geen brigade ter plaatse actief 

zijn. Men tracht eveneens preventief reeds een aantal maatregelen te nemen. 

De gedeputeerde geeft als voorbeeld de kijkhut die geen doorlopende 

achterwand heeft, zodat dat de benen altijd zichtbaar zijn.  

 

Dit helpt iets, maar is uiteraard niet sluitend, aldus de gedeputeerde. Pv’s 

voor sluikstorten werden door de provincie nog niet opgesteld, omdat men 

daarvoor de mensen op heterdaad moet betrappen verduidelijkt de 

gedeputeerde.  
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Tenzij men zijn identiteitsgegevens zou nalaten, wat niet het geval is. Men 

tracht zoveel als mogelijk te remediëren zegt de gedeputeerde. Er werden wel 

reeds een aantal andere pv’s opgemaakt, zoals voor loslopende honden en 

ruiters die buiten de ruiterspaden treden. Aan dit sanctionerende aspect 

wordt ook altijd een overleg gekoppeld zegt de gedeputeerde. Zo is er 

binnenkort met de lokale ruitersector nogmaals een overleg om wat meer te 

sensibiliseren om op de toegelaten paden te blijven. Voor het Zeebos is de 

provincie bezig met de opmaak van een natuurbeheerplan deelt de 

gedeputeerde mee.  

 

Het openbaar onderzoek hierover start op 1 november. De doelstelling in dit 

plan is het realiseren van een goed evenwicht tussen de ecologische en de 

recreatieve doelstellingen. De opmaak gebeurt in nauwe samenspraak met de 

gebruikers van het domein. Uit dit beheersplan zullen een aantal toekomstige 

acties en projecten volgen. Onder meer het herstel van de wandelpaden, het 

vernieuwen van de speeltoestellen en het optimaliseren van het speelbos 

inzake de ondergrond geeft de gedeputeerde als voorbeelden.  

 

Wat betreft de vraag van het raadslid naar de uitbreiding van het domein 

antwoordt de gedeputeerde dat als zich daar opportuniteiten voordoen en als 

blijkt dat dit aan aanvaardbare prijzen kan, de provincie de politiek zal volgen 

die ze op alle domeinen volgt en uitbreiding effectief probeert te realiseren. 

Vorig jaar werd met het agentschap Wegen en Verkeer een overeenkomst 

gesloten betreffende de overdracht van het recreatieve fietspand ten zuiden 

van de N34.  

 

De provincie is ook in onderhandeling om een aantal bijkomende percelen aan 

te kopen, zodanig dat dit recreatief fietspad nog een stuk kan worden 

verlengd. Samen met het stadbestuur van Blankenberge wordt door de 

provincie nagegaan als het mogelijk is om een gepaste bestemming te vinden 

voor de oude conciërgewoning. Tenslotte antwoordt de gedeputeerde dat wat 

de verlichting betreft, na de zomer nieuwe verlichting wordt geplaatst op het 

pad tussen de onthaalparking en het jeugdheem.  

 

In een tweede fase worden op de fietsas tussen het jeugdheem en de 

Zeebruggelaan, de lichten vervangen door ecologisch meer verantwoorde 

armaturen. 

 

 

Repliek 

 

De heer De Klerck bedankt de gedeputeerde voor de punctuele antwoorden. 

Enkel wekelijks toezicht op het domein buiten zomerperiode is zeker 

voldoende. Maar het raadslid vraagt dat men in de zomerperiode indien 

mogelijk en er voldoende mankracht aanwezig is, het toezicht te intensifiëren.  
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Vraag nr. M/2019/44 

van mevrouw Martine Vanbrabant 

 

Commerciële activiteiten in provinciale domeinen 

 

Mevrouw Martine Vanbrabant, Vlaams Belang-raadslid, deelt mee dat twee 

weken geleden voor de zevende keer het Bruges Arabian Horse event werd 

georganiseerd. Het evenement vindt reeds enkele jaren doorgang op het 

provinciaal domein Tillegembos. Het evenement geniet volgens de webstek 

tevens de uitdrukkelijk de steun van de provincie West-Vlaanderen, aldus het 

raadslid. Zij gaat ervan uit dat dit betaalde promotie is. Het logo van de 

provincie stond alvast bij de sponsors zegt mevrouw Vanbrabant.  

 

De bedoeling van de organisatoren is het promoten van het mooiste en 

edelste paardenras ter wereld, dit in de vorm van een keuring op schoonheid, 

met name het Arabisch volbloed paard. Net zoals voorgaande jaren waren er 

enkele sjeiks en sjeika’s te gast zegt het raadslid. De groendienst adviseert 

dit evenement al enkele jaren positief. In schril contrast hiermee staat het 

negatief advies van de groendienst ten aanzien van een private aanvraag 

voor het organiseren van historisch educatieve koetsenritten in domein 

d’Aertrycke tijdens deze zomer. Omdat, mevrouw Vanbrabant citeert, 

“paardenhoeven onvermijdelijk schade zullen aanbrengen aan de half 

verharde wegen en commerciële activiteiten in de domeinen verboden zijn”. 

Het raadslid erkent dat in het domein d’Aertrycke geen ruiterpad aanwezig is 

en er ook een verbod op trek-, last- en rijdieren geldt.  

 

Maar de paarden vanuit het Arabian Horse evenement hebben toch ook 

hoeven en de gedeputeerde zal wellicht ook niet argumenteren dat het 

Arabian Horse evenement geen commercieel gegeven is, aldus het raadslid. 

 

Waarom mag het ene wel, en het andere niet, vraagt mevrouw Vanbrabant 

zich af. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt te willen duiden waarom 

met betrekking tot de aanvraag voor het evenement in domein d’Aetrycke 

een weigering werd beslist. Hij verwijst in eerste instantie naar het 

natuurbeheersplan. Dit plan legt voor het volledige domein een aantal zones 

vast, waarin bloemenweides, natuurherstel, natuurontwikkeling en 

recreatieve functies worden opgenomen.   

 

Het was zo dat de aanvraag voor d’Aertrycke een activiteit betrof met 

paarden en met een huifkar die dwars doorheen al deze zones zouden gaan 

en men daar dus onvermijdelijk in conflict kwamen met de doelstellingen uit 

het natuurbeheersplan verduidelijkt de gedeputeerde. Sommige mensen zien 

de provinciedomeinen in hoofdzaak als recreatiedomeinen. Recreatie is 

inderdaad een beoogde nevenfunctie. Maar omwille van het feit dat zowat alle 

of het overgrote deel van de provinciedomeinen  in natuurgebied liggen, heeft 

de provincie ook een aantal verplichtingen inzake het natuurbeheer zegt de 

gedeputeerde. Het voorwerp van de aanvraag met de huifkarren conflicteerde 

hiermee.  

 

Wat het commerciële aspect betreft antwoordt de gedeputeerde dat het een 

initiatief van een private ondernemer betrof. Op zich is daar niets mis mee 

stelt de heer Vanlerberghe.  
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Wie wou deelnemen aan het evenement moest ook toegangsgeld betalen.  

 

Dit in tegenstelling tot het Arabian Horse event waar de toegang voor het 

grote publiek gratis is. Enkel voor de catering diende betaald te worden. Het 

is ook helemaal niet zo dat het evenement zou gesponsord zijn door de 

provincie benadrukt de gedeputeerde. Integendeel wordt conform de 

provinciale reglementen door de initiatiefnemers een gebruiksvergoeding 

betaald voor de terreinen die zij in gebruik nemen.  

 

Er wordt ook een waarborg gesteld om eventuele schade ter vergoeden. Ook 

conform de provinciale reglementen eist de provincie, gratis, een stukje 

publicitaire return. Vandaar dat tussen de hoofdsponsors van het evenement 

ook de provincie werd vermeld deelt de gedeputeerde meer. Wat de locatie 

betreft gaat het bij kasteel Tillegem om een weide die in het beheersplan 

werd ingekleurd als occasionele evenementenweide licht de heer 

Vanlerberghe toe. Het is dus duidelijk de bedoeling dat op die plaatsen ook 

evenementen doorgaan. De gedeputeerde zegt dat Arabische 

volbloedpaarden uiteraard ook hoeven hebben. 

 

 De gedeputeerde zegt zelf op het terrein te zijn geweest en dat er meer 

schade (in beperkte mate) was van de geplaatste omheining dan van de 

paarden zelf. Het zijn behoorlijk lichtvoetige paarden. De organisatoren 

zorgden er bovendien voor dat elk putje in de weide, elke losgekomen 

graszode, bijna ogenblikkelijk terug ter plaatse werd gebracht. Er mag ook 

niet uit het oog worden verloren dat in de provincie West-Vlaanderen het 

fokken, het opleiden en het trainen van Arabische volbloedpaarden een 

economische sector is zegt de gedeputeerde. Een van de initiatiefnemers 

heeft zelf een stoeterij waar een zestigtal paarden worden opgeleid, getraind 

en gekweekt.  

 

Daar wordt dan wat personeel te werk gesteld. De gedeputeerde meent dat 

op één of andere manier, alles wat wordt georganiseerd waar sponsoring bij 

te pas komt, als commercieel kan geduid worden. Inzake het toelaten van het 

evenement Arabian Horse is het belangrijkste criterium dat de toegang gratis 

is voor het grote publiek. De gedeputeerde ziet persoonlijk niet waarom de 

provincie in de toekomst dit evenement niet opnieuw zou kunnen toelaten.  

 

 

Vraag nr. M/2019/45 

van de heer Filip Buyse 

 

Onderzoek rond ondergrondse opslag van water n.a.v. het project F2AGRI 

(co-financiering provincie) 

 

De heer Filip Buyse, Vlaams Belang-raadslid, geeft aan dat ondanks de 

regenval van de voorbije dagen het grondwaterpeil nog lang niet is hersteld 

na de droogte van de afgelopen periode. Vorige week werd in Ardooie de 

kraan van het irrigatienetwerk open gedraaid. Een netwerk dat gevoed wordt 

met gezuiverd afvalwater van groentenverwerker Ardo.  

 

Dit leidingnetwerk is in totaal 24 kilometer lang en ligt verspreid over 500 ha 

landbouwpercelen. De 50 vennoten van de betrokken landbouwerscoöperatie 

kunnen beregeningsinstallaties aansluiten op een waterafnamepunt licht de 

heer Buyse toe. Dit geeft de landbouwers meer zekerheid in droge periodes. 

Het project heet F2AGRI, wat staat voor influent to agriculture en wordt 

gefinancierd binnen het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland. 
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Ook de provincie doet zijn duit in het zakje, aldus de heer Buyse.  

De drinkwatermaatschappijen en de VMM zitten niet stil, zeker niet rond 

water dat bestemd is voor drinkwatervoorzieningen. Om de droogte in de 

zomermaanden tegen te gaan is de Watergroep bezig met een experiment in 

de Blanckaart te Diksmuide zegt het raadslid. De maatschappij verdringt de 

watervoorziening, en probeert water op te slaan in een ondergrondse laag, 

om dit water in de zomer terug op te pompen.  

 

Dit oogt ook zuinig naar ruimtegebruik toe: de put werd immers geboord 

naast het waterproductiecentrum de Blanckaart in Diksmuide en dit op een 

diepte van 300 meter. Deze put wordt momenteel leeggepompt om na te 

welk volume in de put kan. Men hoopt om 3 miljard water liter te kunnen 

opslaan onder de grond. Dit is hetzelfde volume als een spaarbekken. Met 

een reserve van 3 miljoen kubieke meter water kan in ieder geval één derde 

van de provincie West-Vlaanderen elke dag van drinkwater worden voorzien. 

Dit systeem van ondergrondse opslag, samengevat ASR, is uniek in België 

stelt de heer Buyse.  

 

Het wordt evenwel reeds gebruikt in Australië en in de Verenigde Staten van 

Amerika. Voorlopig is het echter nog toekomstmuziek. Het systeem zou ten 

vroegste binnen vijf à tien jaar operationeel zijn.  

 

Indien deze methode niet zou voldoen voor water dat bestemd is voor 

drinkwatervoorziening, zou het eventueel wel gebruikt kunnen worden voor 

wateropslag gedurende de wintermaanden in functie van de irrigatie door 

landbouwers tijdens het groeiseizoen. En dan komt de provincie in beeld, 

aldus het raadslid. Momenteel ontbreekt echter een wetgevend kader en 

rekening houdend met de kostprijs zal het vermoedelijk ook alleen op grote 

schaal rendabel zijn. Bovendien kan het niet in elk type van ondergrond. De 

heer Buyse vraagt als bij de provincie interesse bestaat om mee betrokken 

worden in dit onderzoek rond het opscheppen van systemen van 

ondergrondse opslag van water in het licht van de provinciale actieradius rond 

de droogteproblematiek.  

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, bevestigt dat het proefproject van de 

Watergroep over ondergrondse opslag van water op grote diepte gaat. Op het 

eerste zicht lijkt dit geen interessante piste voor de landbouw te zijn omdat 

de kostprijs voor dit project, de kostprijs per kubiek water, wellicht te hoog 

zal zijn zegt de heer Naeyaert. Dit zal evenwel niet beletten dat de provincie 

dit project met aandacht zal volgen en de provincie altijd bereid is om het 

tegendeel te zien gebeuren.  

 

Toch is de provincie met Inagro ook actief betrokken bij een project van 

ondergrondse wateropslag, maar dan veel minder diep. Dit is het project 

Topsoil. Men onderzoek hierbij in de polders of men aan actieve 

kreekruginfiltratie kan doen. Dat is een manier om tijdens de winter op 

plaatsen waar men ondergronds in de polders zoetwaterbellen kan maken, 

om dat water te laten infiltreren. Om vervolgens het water in de zomer 

opnieuw te kunnen oppompen. De gedeputeerde wenst hierbij te verwijzen 

naar kwaliteitseisen naar het water in de omgeving.  

 

Er zijn onder meer kwaliteitseisen naar de bodemsamenstelling. In die zin 

werden reeds een aantal onderzoekstappen gezet. Er is een verziltingskaart 
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die geactualiseerd werd om te kunnen nagaan waar de kansrijke zones 

kunnen gedetecteerd worden. Op deze kansrijke plekken worden gesprekken 

gevoerd met landbouwers om te kijken of zij alleen of samen geïnteresseerd 

zijn om naar dergelijke infiltratie in kreekruggen te gaan werken.  

 

Er waren drie geïnteresseerde landbouwbedrijven zegt de gedeputeerde. 

Uiteindelijk is er voor twee van deze bedrijven beperkt veldonderzoek 

gebeurd licht de gedeputeerde toe. Intussen werd één bedrijf geselecteerd 

waar het project kansrijk lijkt te zijn. De ingeschatte kostprijs van dit water 

komt op ongeveer 1 euro per vierkante kubieke meter. De gedeputeerde 

geeft mee dat deze namiddag een workshop loopt waarbij landbouwers en 

waterbeheerders aanwezig zijn en waar de krijtlijnen om zo’n project verder 

uit te werken (een wettelijk kader ontbreekt) verder worden besproken. De 

bedoeling zou zijn dat in 2020 in het kader van een Vlarem terrein deze 

wettelijke obstakels voor een stuk worden meegenomen.  

 

De gedeputeerde antwoordt dat er inderdaad concrete projecten met 

landbouwers samen plaats vinden. De gedeputeerde zegt dat inzake 

landbouw en water, men het water relatief dicht bij de plek waar men het zal 

gebruiken moet hebben, zoniet heeft men een zeer grote kostprijs.  

 

De gedeputeerde haalt het project met Inero en  Ardo aan. Het betreft een 

hydrantennetwerk bij een grote voorraad. Hiervoor moet men heel intensief 

gebruik hebben in de onmiddellijke omgeving. Niet op elke plaats is er 

dezelfde intensiteit en dichtheid van percelen met een intensive 

waterbehoefte verduidelijkt de heer Naeyaert.   

 

Maar de creativiteit rond verschillende waterprojecten is groot zegt de 

gedeputeerde. En in polders moet men dan nog bedenken dat het grootste 

bufferbekken en de grootste watervoorraad dat bestaat het hele waterstelsel 

is. Dit is een plat gebied waar heel veel watervoorraden zijn. Het verhogen 

van de peilen in dit stelsel, voor zover de verzilting geen roet in het eten 

gooit, is in eerste instantie een heel interessant gegeven om mee te werken 

zegt de gedeputeerde. Daar komt men soms in een soort 

evenwichtsoefening: als het water te hoog staat en er komt regen dan krijgt 

men overstroming. Het is een moeilijke evenwichtsoefening waar op dit 

moment bij de mensen van polderbesturen een sterke defensie is om het 

water niet te hoog laten staan.  

 

Stel dat er veel regen valt, moet worden nagegaan als geïsoleerd of ruimer 

toch niet naar een hoger peil kan worden gegaan in de zomer in sommige 

gebieden. De provincie doet dus inderdaad mee aan ondergrondse opslag op 

relatief lagere diepte besluit de heer Naeyaert.  

 

Het project rond opslag op grote diepte wordt zeker opgevolgd door de 

provincie om te kijken als de provincie daar ook nieuwe kansen uit kan 

distilleren, besluit de gedeputeerde. 

 

 

Repliek 

 

De heer Buyse zegt niet aanwezig te kunnen geweest zijn op de workshop en 

bedankt de gedeputeerde voor zijn uitvoering antwoord. 
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Vraag nr. M/2019/46 

van Martine Vanryckeghem 

 

Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen 

 

Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, stelt dat ruimtelijke 

plannen altijd een weerslag hebben op de levenskwaliteit van omwonenden 

en het daarom belangrijk is om deze omwonenden te betrekken tijdens het 

planningsproces. Sommige besturen hebben de afgelopen jaren dan ook de 

weg van de burgerparticipatie ingeslagen. Rond de ringweg in Middelkerke 

organiseerde de provincie recentelijk nog een infomarkt.  

 

Mevrouw Vanryckeghem geeft aan dit alleen maar toe te kunnen juichen. 

Enkele besturen gaan hierin nog verder. Eind 2017 ondertekende Leuven het 

Europees charter participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen. 

Daarop volgde Oost-Vlaanderen als eerste provincie en naderhand volgden 

ook heel wat Oost-Vlaamse gemeenten. Mevrouw Vanryckeghem licht de drie 

belangrijkste principes uit dit charter graag toe.  

 

Een eerste principe is het bereiken van een algemene aanvaarding van de 

plannen, de beleidsmaatregelen en de actieprogramma’s. Conflictoplossing 

staat centraal waarbij het algemeen belang altijd voor elk individueel belang 

komt.  

 

Ten tweede wordt een zo breed mogelijk bereik beoogt van de betrokkenen, 

van de belangen en de behoeften.  

 

Ten derde is er een volledige toegang tot alle informatie: de deelnemers 

moeten over de nodige informatie en communicatiemiddelen kunnen 

beschikken die éénzelfde begripsniveau waarborgen.  

 

Volgens de Open Vld-fractie zou het een absolute meerwaarde zijn indien ook 

de provincie West-Vlaanderen zou meestappen in dit participatief verhaal en 

dit actief zou gaan promoten bij de steden en gemeenten, aldus het raadslid.  

 

Mevrouw Vanryckeghem vraagt als de deputatie in samenspraak met de 

dienst wil overwegen het Europese charter participatieve democratie in 

ruimtelijke planningsprocessen te ondertekenen. Is de deputatie bereid om 

actief de West-Vlaamse steden en gemeenten aan te sporen om dit ook te 

doen.  

 

Hoe worden de participatietrajecten en infomarkten van de dienst Ruimtelijke 

Planning op vandaag onthaald en geëvalueerd, besluit mevrouw 

Vanryckeghem haar vragen. 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, zegt dat het Europees 

charter waarnaar mevrouw Vanryckeghem verwijst, werd opgesteld door de 

Europese raad van ruimtelijke planners in februari 2016. De doelstelling 

hierbij is om bij het uitwerken van ruimtelijke uitvoeringsplannen een 

kwaliteitsvolle participatie te hebben. Met het charter wordt het signaal 

gegeven dat participatie eigenlijk de norm is.  

 

De communicatie naar de burgers toe moet laagdrempelig zijn. Buurprovincie 

Oost-Vlaanderen heeft dit charter vorig jaar ondertekend. Oost-Vlaanderen 

heeft inderdaad haar steden en gemeenten opgeroepen om dit ook te doen, 
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aldus de gedeputeerde. Intussen zijn Geraardsbergen, Deinze, Herzele en 

Sint-Niklaas daarop ingegaan. Ook de stad Leuven heeft het charter 

ondertekend. De gedeputeerde gaat over naar de vragen van mevrouw 

Vanryckeghem. Wil de deputatie overwegen om ook over te gaan tot 

ondertekening van dit charter?  

 

De gedeputeerde geeft mee advies te hebben gevraagd aan de dienst 

Ruimtelijke Planning die een gunstig advies heeft gegeven. Mevrouw Lahaye-

Battheu deelt mee het ondertekenen van dit charter aan haar collega’s in de 

deputatie voor te leggen. Is de deputatie ook bereid om de steden en 

gemeenten aan te sporen? Vooraleer dit te kunnen doen zegt de 

gedeputeerde dat men eerst intern op één lijn rond het ondertekenen van dit 

charter dient te komen.  

 

Eens de provincie het charter heeft ondertekend kan men ook aan de eigen 

steden en gemeenten vragen om dit te doen. Tijdens de infosessies voor 

gemeenteraadsleden eind maart, is erg veel interesse gebleken voor de 

manier waarop de provinciale dienst Ruimtelijke Planning reeds de 

infomomenten en participatietrajecten aanpakt. Het is en het blijft voor de 

provincie een belangrijke rol om de gemeenten te ondersteunen in de 

participatieve processen. De gedeputeerde gaat over naar de laatste vraag 

over hoe de participatie en de verschillende infomarkten van de dienst 

Ruimtelijke Planning, op vandaag wordt onthaald en geëvalueerd.  

 

De gedeputeerde legt uit dat de provinciale dienst een hele evolutie in de 

manier van aanpak heeft meegemaakt. De vroegere participatie was een 

traditioneel plenair infomoment, een vergadering waarbij iemand vooraan de 

zaal zat en de ganse uitleg deed naar de zaal die luisterde. Na deze uitleg 

was er amper ruimte om of de durf om het debat aan te gaan. Nu gebeurt de 

inspraak op een veel lossere manier, aldus de gedeputeerde. Er zijn 

infomarkten, waar mensen aan de hand van panelen zien wat het voorstel is 

en vragen kunnen stellen. Deze manier van werken is veel informeler en 

toegankelijker. Soms wordt door de provinciale dienst Ruimtelijke Planning 

gewerkt met wandelingen op het terrein en infopanelen langs de site.  

 

De gedeputeerde wil ook graag verwijzen naar de vloersticker. Deze ging over 

een toekomstige fietssnelweg. De betrokken provinciale dienst had een lange 

vloersticker van 15 meter had gemaakt om de viso te tonen aan de mensen 

wat het plan is en hoe de route er zal uitzien. Het publiek kon hierbij haar 

opmerkingen geven. De gedeputeerde geeft aan dat er intern binnen de 

dienst al heel veel is geëvolueerd en het voor de provincie heel belangrijk is 

om de participatie op een moderne vlotte manier te kunnen doen. Dat kost 

natuurlijk ook heel wat tijd en energie zegt de gedeputeerde.  

 

Het is makkelijker om slechts één vergadering te hebben en daar het plan 

één keer uit te leggen, in plaats van de infomarkten die vaak over een 

langere periode zijn uitgespreid, maar die wel betere resultaten geven.  

 

Mevrouw Lahaye-Battheu is van mening dat de provincie al heel veel doet op 

vlak van participatie. Niets is perfect, en de provincie staat altijd open voor 

punten van verbetering, aldus de gedeputeerde. Het charter waarover de 

vraag van mevrouw Vanryckeghem gaat, kadert zeker in de manier van 

werken van de provincie. Het zou enkel een formalisering zijn van wat er nu 

reeds gebeurt.  

De gedeputeerde zal de ondertekening van dit charter zeker voorleggen aan 

de deputatie. 
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Repliek 

 

Mevrouw Vanryckeghem repliceert dat zij op punt één volmondig ja krijgt van 

de gedeputeerde, op punt twee ook. Wat betreft punt drie inzake de 

provinciaal georganiseerde infomarkten en participatiemomenten zegt het 

raadslid dat de provincie goed bezig is. 

 

 

Vraag nr. M/2019/47 

van de heer Luc Coupillie 

 
Fietsfondsdossiers Diksmuide & Veurne 

 

Vraag 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, zegt dat gedeputeerde Jurgen 

Vanlerberghe de voorbije week in de commissie een infomoment had voorzien 

in verband met de fietsfondsdossiers in het algemeen.  

 

Door omstandigheden is het infomoment niet doorgegaan en de heer Coupillie 

wijst erop dat om die reden de vragen in de actuele raad zijn opgenomen. 

Het gaat daarbij om de fietsfondsdossiers Diksmuide & Veurne, een dossier 

gelegen langs de Roesdammestraat en een dossier langs de Vladslostraat. 

Beide dossiers hebben gemeenschappelijk dat ze zijn goedgekeurd door de 

regionale mobiliteitscommissie in een startnota van 28 februari 2011, wat 

ondertussen al meer dan acht jaar ver is. Op het terrein is er echter geen 

beweging. Op de website van de stad Diksmuide staat te lezen dat de 

uitvoering langs de Roesdammestraat in de tweede helft van 2016 wordt 

opgestart. De heer Coupillie wijst erop dat de heer Vanlerberghe niet 

verantwoordelijk is voor de website van de stad Diksmuide. 

 

De tussenkomst van de heer Coupillie is bedoeld om enkele zaken uit te 

klaren. Hij vraagt hoe de grondverwerving in de Roesdammestraat zal kunnen 

worden afgerond en hoe het probleem met het vogelrichtlijngebied zal 

worden aangepakt in de Vladslostaart. Het vogelrichtlijngebied zorgt immers 

voor een blokkering en dat het fietsfondsdossier niet kan doorgaan.  

Mensen begrijpen niet dat vogels een fietspad kunnen tegenhouden. In 

Limburg kan men door een muur van water fietsen en sedert vorige week ook 

tussen de kruinen van bomen.  

 

De heer Coupillie zegt van de heer Vanlerberghe een oplossing te verwachten 

om met de tweewieler tussen de vogels te kunnen rijden. 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt de heer Coupillie voor zijn 

vraag.en zegt dat, wat de Roesdammestraat betreft, hij de problematiek niet 

beter had kunnen situeren. De onderhandelingen met betrekking tot de 

grondverwerving liepen in het verleden nogal traag en moeizaam.  

Het is de betere illustratie van het feit dat de provincie voor de realisatie van 

een aantal fietspaden soms wat hordes moet nemen, waarvan men in het 

begin met veel voluntarisme dacht dat alles wel los zou lopen, om dan in de 

praktijk te moeten vaststellen dat het wat lastiger is. Men poogt altijd om tot 

een onderhandelde oplossing te komen. 

 

De grondverwerving gebeurt, in afspraak met het provinciebestuur, door de 

lokale besturen. De heer Vanlerberghe kan voor een stand van zaken dan ook 
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niet volledig in detail gaan maar heeft begrepen dat er een doorbraak zou 

zijn. Hij gaat er dan ook vanuit dat de signalen die hem daarover hebben 

bereikt op waarheid berusten en dat de horde binnenkort definitief zal zijn 

genomen. Ook op het grondgebied van Veurne moeten met dezelfde familie 

van eigenaars onderhandelingen worden gevoerd.  

We kunnen er van uitgaan dat, als het ene opgelost geraakt, dat ook voor het 

andere dossier het geval zal zijn en dat het stadsbestuur van Diksmuide in al 

haar goedhartigheid de problemen van de stad Veurne mee zal hebben 

opgelost. De provincie gaat verder met het dossier, zal éen en ander moeten 

herbekijken vooraleer de vergunning kan worden aangevraagd, waaronder 

het aanpassen van de normen en het herwerken van het technisch 

voorontwerp. Zonder verdere tegenslagen zal in de eerste helft van de 

lopende legislatuur het project langs de Roesdammestraat kunnen worden 

gerealiseerd. 

 

In verband met de Vladslostraat is de problematiek ook treffend geschetst. 

Het traject zit voor 75 % binnen een vogelrichtlijngebied, en daar bovenop 

ook nog eens binnen een overstromingsgebied. Er is nog discussie over de 

grond. Het fietspad zou deels verhoogd moeten worden aangelegd om in 

bepaalde periodes van het jaar niet onder water te staan.  

 

Er lopen een aantal onderzoeken, onder andere sonderingen naar de 

draagkracht van de grond en onderzoek naar de vergunbaarheid. Het heeft 

weinig zin om grote technische dossiers voor te bereiden, om dan achteraf 

vast te stellen dat het geheel onvergunbaar is.  

 

 

Repliek 

 

De heer Coupillie dankt de heer Vanlerberghe en hij hoopt dat de 

gedeputeerde de twee dossiers van nabij zal opvolgen. Hij zal tevreden zijn 

als de dossiers tegen het einde van de huidige legislatuur zijn afgerond. 

 

 

Vraag nr. M/2019/48 

van de heer Herman Lodewyckx 

 

Realisatie van de F35 

 

Vraag 

 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, zegt dat zijn vraag niet slaat op 

het gevechtsvliegtuig maar op de fietssnelweg 35, die als alternatief voor de 

gewestweg N35 zou moeten gelden. Hij is, op uitnodiging van een aantal 

mensen die in de omgeving wonen en de weg als levensgevaarlijk 

beschouwen, ter plaatse geweest. Het gaat om de weg tussen Zarren, 

Kortemark, Esen en Diksmuide.   

 

Hierop toont de heer Lodewyckx twee foto’s. 

 

De baan wordt druk bereden door vrachtverkeer en de vrachtwagens nemen 

af en toe een korte weg via het fietspad, dat wel eens moordstrookje wordt 

genoemd. Er zijn heel wat problemen met deze weg en er is een alternatief 

uitgetekend die bijna parallel loopt met de spoorweg. De bewoners vragen 

zich af op wat er wordt gewacht om de fietssnelweg te realiseren. 
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De provinciale mobiliteitsraad PROMORA wordt afgeschaft. De raad gaf echter 

de gelegenheid om met de ambtenaren van AWV en MOW aan tafel te zitten 

en rechtstreeks de vraag naar de stand van zaken te kunnen stellen.  

 

De heer Lodewyckx vraagt in hoeverre de heer Vanlerberghe als 

gedeputeerde van mobiliteit een duwtje kan geven om met de realisatie van 

de fietssnelweg te starten. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt de heer Lodewyckx voor 

zijn vraagstelling en zegt dat de provincie ook in dit dossier bezig is met een 

aantal voorbereidende studies, in goed partnership met de stad Diksmuide. 

Het voorwerp van de studie is de precieze bepaling van het tracé langs de 

spoorweg.  

 

Ook hier zitten belangrijke delen van het traject in vogelrichtlijn- en 

overstromingsgebied en ook hier moet de bodemstabiliteit worden bekeken 

en de impact ervan op de technische bepalingen in het bestek. Daartoe wordt 

ook de grondwatertafel opgemeten en met het Agentschap Natuur en Bos, 

het polderbestuur en Infrabel wordt bijkomend onderzoek gedaan naar de 

vergunbaarheid.  

 

De discussies in dat verband lopen nooit gemakkelijk en de dienst mobiliteit 

van de provincie heeft naar aanleiding van een recente vergadering laten 

weten dat er toch nog een tweetal jaar zal nodig zijn om alle technische 

vraagstukken op te lossen.  

 

In de commissie in september kan de stand van zaken van de verschillende 

projecten in detail worden overlopen. 

 

Repliek 

 

De heer Lodewyckx dankt de heer Vanlerberghe en hij geeft aan dat zijn 

fractie het dossier van nabij zal opvolgen. Hij hoopt ook dat er in de twee jaar 

geen al te grote ongevallen zullen gebeuren en dat men de urgentie van het 

project inziet. 

 

Vraag nr. M/2019/49 

van de heer Maarten Tavernier 

 

Droogte 

 

Vraag 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat het niet de laatste keer 

zal zijn dat de problematiek van water en droogte in de raad aan bod zal 

komen. De situatie is met de regen van de voorbije weken iets minder acuut 

maar de vele regen op te korte tijd zou voor alle sectoren die water nodig 

hebben beter wat meer gespreid zijn. Het is logisch dat de provincie als 

belangrijke waterbeheerder en als overheidsniveau met een belangrijke 

bevoegdheid landbouw voorzorgsmaatregelen neemt om de problematiek zo 

goed mogelijk op te vangen. 

 

De afgelopen weken werd in Poperinge een provinciaal bufferbekken gevuld 

via een dam in de Vleterbeek om een bijkomende watervoorraad te voorzien. 
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De Groen-fractie stelt zich een aantal vragen bij deze maatregel die er op het 

eerste zicht heel logisch uitziet.  

 

De heer Tavernier vraagt of de effecten bij een dergelijke maatregel 

stroomafwaarts voldoende worden bekeken. Het ophouden van water om een 

bufferbekken te vullen betekent stroomafwaarts dat er minder water ter 

beschikking is, niet alleen voor de landbouw, maar het kan ook ecologische 

effecten hebben. Bij droogte staat niet alleen de landbouw onder druk maar 

ook de natuur. Een tweede vraag is hoe de provincie nu en in de toekomst zal 

omgaan met de financiële consequenties daarvan.  

 

Het voorzien van een watervoorraad, hetzij voor de landbouw hetzij voor 

andere sectoren, is een vorm van een waterdienst waarvoor de kaderrichtlijn 

‘Water’ zegt dat het principe van het terugwinnen van de kosten moet worden 

toegepast. Er is een Vlaamse waterbeleidsnota 2020-2025 in opmaak, 

waarvoor het openbaar onderzoek deze week is afgelopen. De nota stelt vast 

dat het principe van het terugwinnen van de kosten tot nu toe te weinig 

consequent wordt toegepast en wil daarrond maatregelen nemen.  

 

De provincie heeft niet direct zicht op wie bij de bufferbekkens water komt 

halen en de hoeveelheid water die eruit wordt gehaald. Is er voldoende water 

dan is het een voordeel dat er water wordt onttrokken bij regen, is er een 

tekort aan water dan betekent dit niet noodzakelijk een voordeel. De heer 

Tavernier verneemt graag hoe de provincie hier tegenover staat. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, dankt de heer Tavernier en zegt dat de 

bufferbekkens ter vrijwaring zijn van wateroverlast in woongebied. Bij het 

verlenen van omgevingsvergunningen waarbij zich een problematiek van 

bufferbekken voordoet wordt altijd gevraagd dat degene die iets doet de 

buffering in zijn eigen bestemmingsgebied gaat realiseren.  

 

Hier verleent het agrarisch gebied een dienst aan het woongebied waarbij in 

het agrarisch gebied bufferruimte wordt genomen. Het agrarisch gebied 

wordt, wat teelten betreft, aan die functie onttrokken door in agrarisch gebied 

bufferruimte te voorzien. In die context moet men ook de spaarfunctie zien 

die aan de bufferbekkens wordt gekoppeld, ondanks het feit dat de buffering 

ook in woongebied zou moeten worden genomen, maar waar het wellicht niet 

mogelijk is. 

 

Wat Poperinge betreft wordt het water binnen genomen op het moment dat 

er veel water beschikbaar is. Men laat geen water in het bufferbekken 

binnenstromen op momenten waar er weinig water aanwezig is. Het waterpeil 

in de beek is op een gelijk niveau gebleven en enkel de piekmomenten zijn 

eruit gehaald, zonder stroomafwaarts problemen te veroorzaken. In die zin is 

er geen verdeelvraagstuk geweest, wat zich bij grote droogte wel zou kunnen 

voordoen. 

 

In verband met het vragen van een vergoeding wijst de heer Naeyaert erop 

dat het gebruik van water uit beken geregeld is via het veldwetboek en 

momenteel is er geen wettelijk instrument voorhanden om een vergoeding te 

vragen. Men moet ook de kosten en de baten afwegen en zich bijvoorbeeld 

afvragen welke administratie men daar tegenover moet zetten om een 

vergoeding te bepalen, vast te stellen en te innen. De heer Naeyaert zegt 

geen grote voorstander te zijn om naar een dergelijk systeem te gaan.  
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De aangepaste wet op de onbevaarbare waterlopen zal verplichten om bij 

watercaptatie uit een beek een aanvraag te richten tot de waterbeheerder en 

de captatievergunning zou maximaal 14 dagen kunnen duren. De bedoeling is 

om binnen de 24 uur nadat de vraag tot captatie is binnengekomen via 

digitale weg de vergunning toe te kennen. 

 

 

Repliek 

 

De heer Tavernier dankt de heer Naeyaert en zegt dat het thema volop in 

beweging is. Hij is blij te vernemen dat de specifieke ingreep in Poperinge wel 

overwogen is gebeurd. De Vlaams overheid heeft blijkbaar een andere kijk op 

de zaak want in de waterbeleidsnota is er wel degelijk sprake van het vragen 

van een vergoeding voor het capteren, ook uit onbevaarbare waterlopen. Het 

is iets wat, als de nota wordt goedgekeurd, op de provincie afkomt en waar 

men op een efficiënte en correcte manier mee zal moeten omgaan. 

 

 

Vraag nr. M/2019/50 

van mevrouw Lies Laridon 

 

Plattelandsbeleid 

 

Vraag 

 

Mevrouw Lies Laridon, CD&V-raadslid, zegt dat er op 19 juni in het Vlaams 

parlement een congres is doorgegaan over de Vlaamse 

plattelandsgemeenten. Het initiatief kwam vanuit het Westhoek overleg.  

 

Het congres werd door heel wat burgemeesters, schepenen en raadsleden 

van diverse plattelandsgemeenten bijgewoond. Het platteland vraagt om 

meer financiële draagkracht, enerzijds door een aanpassing van het 

gemeentefonds en anderzijds door het invoeren van ecosysteemdiensten. 

Daarnaast vraagt men ook ondersteuning bij dorpskernversterking, om open 

ruimte te bewaren, om een oplossing te bieden voor de sociale verdringing en 

om een flankerend beleid op maat van het platteland op te zetten, onder 

andere naar openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsvormen toe en een 

ruimtelijk beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

De plattelandsgemeenten uit West-Vlaanderen, en zeker de gemeenten uit de 

Westhoek, hebben in de provincie altijd een partner gevonden om het 

plattelandsbeleid gestalte te geven. Het feit dat er een gedeputeerde voor 

plattelandsbeleid is aangesteld is daar een bewijs van. Mevrouw Laridon 

vraagt of de provincie in de toekomst verder partner zal kunnen zijn van de 

plattelandsgemeenten en samen met hen een visie zal kunnen vormen en een 

beleid uitwerken ten behoeve van de inwoners van de plattelandsgemeenten. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert , gedeputeerde, dankt mevrouw Laridon en zegt dat 

hij er als gedeputeerde van het platteland van overtuigd is dat de provincie 

de plattelandsgemeenten verder moet blijven ondersteunen.  

 

Heel wat aspecten van het provinciaal beleid in zijn geheel ondersteunen de 

plattelandsgemeenten. Als voorbeeld verwijst hij naar het beleid inzake 



 

 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen – Schriftelijke & mondelinge vragen – Nr. 6  –  juni 2019 67 
 

 

 

 

toerisme, waarbij men werkt in functie van streken en producten op 

streekniveau en waarbij het toerisme in een bepaald gebied wordt opgekrikt 

tot een hoger niveau.  

Er zijn ook de fietsnetwerken die een gemeente alleen helemaal niet zou 

kunnen realiseren. Heel wat aspecten van het provinciale generieke beleid 

dragen bij tot plattelandsontwikkeling en versterking van het platteland. 

 

De provincie moet ook nog een specifiek plattelandsbeleid voeren, wat 

gebeurt via het provinciaal dorpenbeleid. Hier wordt verder ingezet op de 

financiering van het dorpenbeleid via de PDPO-middelen, met steun voor de 

dorpshuizen. Via Platteland Plus worden dorpskernvernieuwingen gefinancierd 

en Leaderprojecten zorgen voor innovatieve manieren om het dorpsweefsel 

en de economie op het platteland sterker te maken. 

 

De provincie blijft naar de toekomst toe meer dan ooit op het platteland 

inzetten omdat het platteland een toekomst heeft. Het zou nuttig zijn om 

over alle provinciale bevoegdheden heen over een plattelandsnota te 

beschikken, waarbij men vertrekt van de noden van het platteland en met 

een globale visie en intentie van wat de provincie met het platteland wil doen. 

De nota zou moeten klaar zijn tegen de budgetbespreking van november en 

aan de raad worden voorgelegd. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Laridon dankt de heer Naeyaert en zegt bereid te zijn om aan de 

nota mee te werken. Eens te meer blijkt de provincie de partner te zijn van 

heel veel gemeenten. 

 

 

Vraag nr. M/2019/51 

van de heer Luc Coupillie 

 

UV-meter in de Gavers 

 

Vraag 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, zegt dat in provinciedomein De Gavers 

in Harelbeke voortaan een digitale UV-meter hangt waarop men de hoogte 

van de UV-index kan aflezen. De index geeft aan hoe snel men verbrandt.  

 

Het is een primeur voor de Vlaamse provinciedomeinen en het feit werd op 19 

juni in de media gebracht. Het voorkomen van huidkanker kan alleen maar 

worden toegejuicht.  

 

De digitale waarschuwing voor schadelijke UV-stralen is een aansporing om 

mensen ertoe te bewegen zich voldoende te beschermen. 

 

De heer Coupillie vraagt of de applicatie ook wordt voorzien in andere 

provinciale domeinen en welke technologie er achter het ontwerp staat, met 

andere woorden of het om de projectie van gegevens van een weerstation 

gaat of dat de UV-straling werkelijk ter plaatse wordt gemeten met een UV-

sensor. Tot slot vraagt hij wat de kostprijs van de totale inrichting bedraagt. 
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Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat het vooralsnog niet de 

bedoeling is om de digitale UV-meters ook in de andere provinciale domeinen 

te plaatsen. Domein De Gavers is hiervoor uitgekozen omwille van de 

zwemzone en omdat het aantal onbedekte lichaamsdelen in dit domein 

gemiddeld hoger ligt dan in een gemiddelde bosomgeving.  

Mocht blijken dat hier veel vraag naar is dan kan uitbreiding naar de andere 

domeinen in overweging worden genomen. 

 

De technologie bestaat uit een sensor op het dak van het zwempaviljoen en 

de digitale meetgegevens slaan op de plaatselijke situatie. De meetgegevens 

worden om de 20 seconden vernieuwd. De sensor kostte 600 euro, het 

display 3.500 euro en het bord waar alles is aan opgehangen met het 

ontwerp van de eigen grafische dienst kwam op 200 euro, wat het totale 

kostplaatje op 4.300 euro brengt. 

 

 

Repliek 

 

De heer Coupillie dankt de heer Vanlerberghe en zegt volledig geïnformeerd 

te zijn over het lovenswaardige initiatief. 

 

 

*** 


